
Ljubljana – Sv. Trojica 

Leto XXXVII – 6/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

 

 NAŠE OBČESTVO 
 

Hvala večnemu Bogu 
 

 

 

 

 

Nekateri starejši se še spominjate, kakšno navdušenje je vse prevevalo 

pred dobrimi petdesetimi leti, ko je bila 19. marca 1966 ustanovljena nova 

župnija: Ljubljana–Sv. Trojica. Razlog za to spremembo je bila predvsem 

bojazen, da bi država cerkev Sv. Trojice spremenila v muzej. 

In po teh letih je prišel trenutek, ko se je pokazala nova Božja volja: da se 

ozemlje naše župnije pridruži svoji “materi”, župniji Ljubljana–Marijino oznanje-

nje. V teh dobrih petdesetih letih se je v naši cerkvi in župniji zgodilo mnogo 

globokega in lepega, kar je pritegnilo številne vernike. Nekateri se še spomin-

jate prve duhovne obnove za študente in izobražence takoj po ustanovitvi 

župnije od 21. do 23. marca 1966 ter za srednješolsko mladino od 24. do 26. 

marca, ko se je »cerkev čisto napolnila«, kakor je zapisala kronistka s. Ireneja 

Rabič. »Mladi fantje in dekleta so nastopali in pričali za svojo vero. Vmes so bile 

zborne recitacije in pevske točke akademsko-koncilskega pevskega zbora s 

popevkami.« Mnogi študentje so se dolga leta zbirali v naši cerkvi pod 

vodstvom Rudija Koncilija. Vsako tretjo nedeljo v mesecu so prihajali verniki 

molit v binkoštno dvora-

no. V naši cerkvi in učil-

nici so se radi zbirali raz-

lični pripadniki Marijine-

ga dela – Gibanja foko-

larov. Zelo lepo so bila 

obiskana ekumenska 

srečanja predstavnikov 

različnih krščanskih sku-

pnosti. 



Predvsem pa se Bogu zahvaljujemo za redno župnijsko delo, ki je vsa ta 

leta teklo pod vodstvom župnikov in njihovih pomočnikov. Ob ustanovitvi je bil 

za prvega župnika imenovan Jože Košir. Devetnajst let je v naši župniji zelo 

uspešno župnikoval Matija Ham, Marijan Peklaj pa je tu kot župnik deloval eno 

leto. Župnijo so zaznamovali tudi duhovni pomočniki: Anton Strle, Bogumil Šker-

lavaj, p. France Zupančič in sedanji Anton Rojc.  

Sam sem po sklepu Božje previdnosti iz župnije Šmartno pri Litiji prišel k 

Sveti Trojici za župnika leta 1990. S hvaležnostjo Bogu in vsem vam se 

spominjam vsega lepega, kar sem tu doživel. 

Spominjam se otrok, ki so se v teh letih zvrstili pri verouku, bili pri prvem 

svetem obhajilu in pri sveti birmi, pa tudi mladih, ki so se tu srečevali in krepili 

svojo vero. Z birmanci in mladimi smo se 

kar nekajkrat skupaj odpravili na duhovne 

vaje, vsako leto pa smo šli z družinami tudi 

radi na izlete v naravo.  

Mnogo brezdomcev in revnih družin je 

pri naši Karitas našlo pomoč in podporo, da 

so na novo začeli svoje življenje. Z veseljem 

se spominjam in se Očetu zahvaljujem za 

vsa praznovanja, ki smo jih skupaj pripra-

vili, posebno velikonočnih praznikov. Zelo 

sem bil vesel, ko smo se v cerkvi srečevali z 

zakonskimi jubilanti, z ostarelimi, z družinami ob blagoslovu otrok in ob mnogih 

drugih priložnostih. Mnogo let smo se mesečno zbirali tudi v zakonskih 

skupinah, kar nas je še posebej povezalo med seboj. Večkrat pa so nas združila 

in razveselila tudi skupna romanja. Vesel sem bil vsak mesec, ko smo se 

srečali na seji župnijskega sveta in skupaj iskali, kaj bi bilo koristno za našo 

župnijo.  

Izredna milost za našo župnijo so bile in so sestre uršulinke, ki so vsa leta 

imele verouk, osnovnošolskega in mladinskega, in pomagale na mnogih drugih 

področjih: vodile so pevske zbore, čistile in krasile cerkev in še marsikaj 

drugega. Posebej se je župniji posvečala s. Božena Kutnar.  

Iz srca sem hvaležen vsem duhovnim pomočnikom, sestram, sodelavcem v 

župnijskem svetu in pri Karitas ter vsem drugim, ki ste prihajali k nam k 

bogoslužju ali v teh letih kakor koli sodelovali z menoj. Hvaležen sem vam za 

vašo naklonjenost in molitev, s katero ste me podpirali, posebno v času moje 

bolezni. 

Za vse milosti preteklih let se bomo Bogu zahvalili na slovesni praznik 

Svete Trojice, v nedeljo, 16. junija, pri pol enajsti maši. 
 

 

 

 

In zdaj je tu za vsakega od nas nov izziv ... 
 

 

 

Najprej zame in za gospoda Antona Rojca: do konca julija se bova preselila 

na novo mesto, kamor naju je po razmišljanju in odločitvi našega nadškofa 

Stanislava Zoreta poslal nebeški Oče. 



Mnogi me sprašujejo, kako se počutim, kaj si mislim ob vseh teh 

spremembah, ki so prišle za mnoge dokaj nepričakovano. Duhovniki vsako leto 

napišemo poročilo nadškofu o vsem, kar se dogaja v župniji, in tudi o sebi. 

Vsako leto sem mu napisal, da sem pripravljen iti drugam kadar koli in kamor 

koli. Zato se počutim kot Abraham, ki mu je Gospod rekel: »Pojdi iz dežele, v 

kateri živiš, v deželo, ki ti jo bom pokazal.« In Abraham je šel in prav zaradi te 

svoje neomajne pokorščine je postal oče narodov, zaradi tega so se dogajale 

vse čudovite stvari v njegovem življenju. 

Enako sem povedal letošnjim štirim prvoobhajancem, ki so me spraševali, 

kako da grem drugam, in mislim, da so razumeli: ljubezen do Gospoda in po-

korščina njemu je največ, kar lahko naredimo na zemlji. 

In za vse vas? Ukinitev župnije gotovo potegne za seboj nekatere 

spremembe, a svete maše bodo v naši cerkvi še naprej. Otroci so povabljeni, 

da gredo k verouku v novo župnijo na Tromostovje ali pa v župnijo bivanja. Skrb 

za cerkev in bogoslužje bodo prevzele sestre in prepričan sem, da bo to še 

naprej kraj, kjer boste mnogi našli mir in stik z Bogom in z brati.  

Dragan Adam, župnik 

 

Praznik Svete Trojice 
 

 

 

 

 

 

V naši župniji je praznik Svete Trojice (letos 16. junija) vsako leto poseben 

dan – dan naše župnije, občestva, ki se v njej združuje, ponavadi tudi dan, ko 

se zahvalimo za še eno zaključeno veroučno in šolsko leto. Tudi letos bo ta dan 

slovesen, v ospredje pa bi radi postavili zahvalo župniku Draganu Adamu in 

duhovnemu pomočniku Antonu Rojcu, ki konec julija 2019 odhajata drugam. V 

letih, ko sta skrbela za našo župnijo, smo preko njiju in z njima prejeli mnoge 

milosti, stkali tesne vezi in marsikaj doživeli. Za vsa skupna leta se bomo 

zahvalili s sveto mašo ob 10.30 in srečanjem po njej. Vabljeni! 

Andreja Šarlah in Roman Košnik 
 

 

 

 

 

 

 

 

Romanje 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pred tremi leti smo slovesno proslavili 

50-letnico naše župnije. Čeprav smo si 

takrat obljubili, da se čez 50 let ponovno 

snidemo na podobnem slavju, se bo 

zgodba naše župnije letos zaključila. Žu-

pljani smo hvaležni za vse, kar smo v teh 

letih prejeli in doživeli, na simbolni način 

pa zahvali za 53 skupnih let posvečamo 

letošnje romanje v Padovo k sv. Antonu 

Padovanskemu in sv. Leopoldu Mandiću, 

in sicer 25. junija 2019. 

Andreja Šarlah in Barbara Toplak 



Prvič globoko v Jezusovem objemu 
 

 

 

 

 

Prvoobhajanci so imeli letos pred prvim svetim obhajilom posebno milost: 

s. Milena in starši so jim omogočili tridnevne duhovne vaje, kakor so predvi-

dene v katehezi Dobrega pastirja. In sadovi v dušah so bili zelo globoki ... 
 

 

 

 

 

»Ko smo bili na duhovnem srečanju, sem začela razumevati, kaj pomeni 

maša. Te duhovne vaje so se vtisnile v spomin za vedno. Prvi dan me je vse 

prenesenetilo. Še lepše je bilo, ko smo ob vinski trti spoznavali, kaj smo mi: 

mladike. 

Najlepše po duhovnih vajah pa je bilo prvo sveto obhajilo. Ko sem prejela 

Jezusa, sem zaprla oči in si začela v mislih ponavljati: “Jezus, rada te imam” in 

“Moj Bog in moj Kralj.” 

Na teh duhovnih vajah sem se trudila spremeniti, pripraviti prostor Bogu. 

Hvala župniku Draganu in sestri Mileni. Vesela sem bila križka, a to ni glavno. 

Ko sem bila pri sveti spovedi, sem se počutila kot učenec, ki mu Jezus pere 

dušo. Te duhovne vaje so bile najlepše« (Sara). 
 

 

 

 

 

 

»Všeč mi je bilo, ker smo lahko vedno šli v kapelo k Jezusu. V soboto smo 

se ob 8. uri dogovorili, kdo bo kaj delal, potem pa se je začela sveta maša. Po 

sveti maši je vsak povedal, kar je videl ali slišal in kar mu je bilo pri sveti maši 

všeč, potem pa smo se dogovorili, kaj bomo delali.  

Po kosilu smo iskali skriti zaklad. Potem smo še malo povadili in šli k 

spovedi. Ko mi je župnik Dragan dal odvezo, sem čutil, da mi po duhovniku 

Jezus odpušča grehe. Bil sem vesel. 
Ko pa sem prejel belo oblačilo, sem še bolj začutil, da je moje srce čisto. Ko 

sem prejel luč, sem začutil, da je moje srce predano Jezusu. Te duhovne vaje 

so bile najboljše duhovne vaje. Lahko bi jih imeli ves teden.  

Pri maši v nedeljo sem začutil, da je Jezus prišel vame« (Peter). 
 

 

 

 

 

 

»Po obhajilu sem 

se Jezusu zahvalila za 

družino. Pri duhovnih 

vajah sem še bolj čuti-

la, da je Jezus z me-

noj. Pri prvem svetem 

obhajilu sem začutila, 

da sem prav v Jezu-

sovih rokah« (Meta). 
 

 

 

 

Lan je doma spe-

kel hostije in jih potem 

z navdušenjem delil. 

Tudi on se veseli vsa-

kega obhajila. 



Bratje in sestre iz Bornea in Hong Konga 
 

 

 

 

 

V soboto, 11. 

maja, popoldne je 

imel mašo v naši 

cerkvi skupina 

romarjev iz Indo-

nezije, z otoka 

Borneo. Spremljal 

jih je župnik Albert, 

star 58 let. Za šti-

rinajst dni so šli na 

romanje, bili so tu-

di v Medžugorju. 

Slišati je bilo, 

da so zelo verni: 

lepo so peli in molili in nič se jim ni mudilo. Ker nisem znal njihovega jezika, 

sem jih pozdravljal: »Aleluja.« In navdušeno so odgovarjali: »Aleluja.« 

 

V četrtek, 

30. maja, pa je 

bila v naši cer-

kvi skupina Ki-

tajcev iz Hong 

Konga. Bilo je 

neverjetno le-

po: čutili so se 

sprejeti, maše-

val jim je du-

hovnik Luis, ki 

je letos obhajal 

zlato mašo. 

Med njimi je bil 

zakonski par, ki 

je letos obhajal 

zlato poroko. Ko so prišli v cerkev, so mnogi pokleknili na obe koleni in se 

zatopili v molitev. Duhovnik Luis, 81 let, je v zakristiji najprej vprašal, kako je 

ime našemu škofu. Vodička je mislila, da bi ga rad obiskal, potem pa je 

razumela, da se pri maši vedno omeni krajevnega škofa. 

Na začetku maše sem jih pozdravil, vodička je prevajala v angleščino, 

njihov vodič pa v kitajščino. Najbolj me je prevzelo, ko sem jim rekel: »Od danes 

pa vem, da imam brate in sestre tudi na Kitajskem.« In res je bilo tako. Hoteli 

so se slikati z obema duhovnikoma in sestrama, potem pa fotografiranja ni bilo 

ne konca ne kraja. Vsi so hoteli odnesti spomin iz naše cerkve. 



 

Svete maše: delavnik 18.00, prazniki tudi ob 10.00; nedelja 9.00, 10.30 in 18.00. 
Pisarna: ponedeljek, torek, četrtek in petek 10.00–11.00, petek 16.00–17.00. 
 

 

 

NAŠE OBČESTVO – izdaja župnija Ljubljana - Sv. Trojica, Slovenska cesta 21,  

1000 Ljubljana. Odgovarja Dragan Adam, župnik; e-pošta: dragan.adam@rkc.si; 

zupnija.lj-sv.trojica@rkc.si; spletna stran: http://zupnija-lj-sv-trojica.rkc.si/. 

TRR: Nova KBM 0430 2000 3307 296, župnijski telefon: 01/252 48 64. 

Koledar za junij 2019 

 

31. 5. petek, sklep šmarnic in začetek binkoštne devetdnevnice. 

  1. 6. sobota, ob 11.00 spravna maša v Kočevskem Rogu; 

  2. 6. nedelja, posvečena sredstvom družbenega obveščanja; 

  5. 6. sreda, ob 19.00 seja župnijskega sveta; 

  6. 6. četrtek pred prvim petkom, maša tudi ob 10.00;  

pri večerni maši in po njej molitev za duhovne poklice; 

  7. 6. prvi petek, maša tudi ob 10.00; obhajilo bolnikov;  

14.–16. junija, ob dvorcu na Visokem v Poljanski dolini festival družin; 

15. 6. sobota, romanje bolnikov na Brezje; 

16. 6. nedelja, ob 10.30 zahvalna maša za vse milosti, ki smo jih prejeli v 

okrilju župnije Ljubljana – Sv. Trojica; otroci bodo prejeli spričevala; 

16.–24. junija devetdnevnica za domovino; 

18.–19. junija (od 18.30 do 18.30) 24 ur molitve in posta za domovino; 

19. 6. sreda, ob 18.30 v ljubljanski stolnici maša za domovino; 

20. 6. četrtek, slovesni praznik sv. Rešnje telo in kri; maša tudi ob 10.00, po 

večerni maši češčenje s procesijo po cerkvi; 

22. 6. sobota, ob 9.30 vseslovenski shod posvečenih Jezusovemu in 

Marijinemu Srcu v baziliki lurške Matere Božje v Brestanici; 

25. 6. torek, župnijsko romanje k sv. Antonu in sv. Leopoldu Mandiću v Padovo; 

- ob 10.00 v Šentvidu pri Stični posvečenje letošnjih diakonov, med njimi 

Janeza Potiska, ki je hodil ob nedeljah k nam; 

29. 6. sobota, slovesni praznik sv. Petra in Pavla; maša tudi ob 10.00;  

- pri obeh mašah nabirka Petrov novčič: dar papežu za najbolj revne, lani 

smo zbrali 74.000 evrov; 

- ob 9.00 v stolnici mašniško posvečenje; 

..7. 7. nedelja Slovencev po svetu; 

21. 7. nedelja, praznovanje 272-letnice posvetitve naše cerkve (17. julija 

1747); Krištofova nedelja: vaši darovi za misijonska vozila; 

  1. 8. četrtek, upravitelj Župnije Ljubljana – Sv. Trojica bo postal p. Pavle 

Jakop, župnik Župnije Ljubljana – Marijino oznanjenje,  

- za bogoslužje bodo skrbele sestre uršulinke (vse informacije bodo 

napisane v julijskem Našem občestvu); 

15. 8., četrtek, slovesni praznik Marijino vnebovzetje,  

obnovitev posvetitve Materi Božji.  
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