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 NAŠE OBČESTVO 
 

Kako bo v prihodnje v uršulinski cerkvi? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 1. avgustom 2019 sva z du-

hovnim pomočnikom Antonom Roj-

cem poslana drugam: jaz odhajam 

za duhovnega pomočnika v župnijo 

Planina pri Rakeku, kjer bova z 

župnikom Francem Mačkom 

skrbela tudi za župnijo Hotedršica, 

Anton Rojc pa se bo naselil na do-

mu pri svoji sestri. 
 

Zato se mnogi med vami sprašu-

jete, kako bo v prihodnje urejeno bo-

goslužje v naši cerkvi in kam se boste 

lahko obrnili za zakramente, za mašo, 

za verouk in za druga župnijska 

opravila. 
 

V ta namen smo se 18. junija se-

stali arhidiakon Franci Petrič, dekan 

p. Pavle Jakop, župnik Dragan Adam 

in predstavnica uršulink s. Božena 

Kutnar. 
 

Ahidiakon Franci Petrič je ob tej 

priložnosti spodbudil, da se oltarno 

občestvo ohrani in zbira pri redni moli-

tvi in bogoslužju.  
 

Župnija Ljubljana – Sv. Trojica bo 

od 1. avgusta do 31. decembra 2019 

v soupravi. Njen upravitelj bo župnik 

župnije Ljubljana – Marijino oznanje-

nje, p. Pavle Jakop.  
 

V soboto, 3. avgusta 2019, bosta ob 

18.00 v naši cerkvi somaševala arhi-

diakon Franci Petrič in novi župnijski 

upravitelj p. Pavle Jakop. Župljanom 

bo prebran dekret ter predstavljena 

nova situacija. 
 

Na p. Pavleta se boste odtlej obra-

čali za vse, kar je povezano z matič-

nimi zadevami: krščevanje, poroke, 

pogrebi, potrdila za botre, krstni in 

samski listi in drugo.  
 

Župnijska pisarna na Tromostovju 

(vhod je čez porto) je odprta ob PON, 

TOR in ČET 11h–12h in 17h–18h, ob 

PET 11h–12h. Tel. 01 242 93 00. 



 

Svete maše: delavnik 18.00, nedelja 9.30 in 18.00. 
Pisarna: v juliju še v župnišču pri uršulinkah, potem pri frančiškanih. 
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Župnijski upravitelj p. Pavle Jakop 

je dosegljiv na tel. 041 390 609 ali 

na e-naslov pavle.jakop@gmail.com 

ali pavle.jakop@ofm.si.  
 

Verouka v jeseni v naši župniji 

ne bo več. Otroke boste lahko vpi-

sali k verouku v župniji bivanja, na 

Tromostovju pri frančiškanih ali pa 

kje drugje. Prav tako vas vabim, da 

se tam vključite v razne župnijske 

skupine. Naš ŽPS se bo do konca 

koledarskega leta še nekajkrat sre-

čal z upraviteljem p. Pavletom.  

Maša med tednom ostaja 

nespremenjeno vsak dan ob 

18.00. Od 1. julija 2019 dalje pa 

bo ob nedeljah dopoldne maša 

samo ob 9.30, zvečer pa ob 

18.00. Pred mašo bo običajno 

tudi priložnost za spoved. Za 

svete maše se bodo vrstili različ-

ni duhovniki.  

 

 

Skrb za cerkev in dogajanje v njej 

bo po 1. avgustu prevzela s. Bože-

na Kutnar. Nanjo se lahko obrnete 

po tel. 031 347 741 ali po e-pošti: 

bozena.kutnar@gmail.com. 
 

Dar za svete maše boste 

lahko po 1. avgustu oddali vsak 

dan od ponedeljka do petka od 

8.00 do 14.00 na porti pri se-

strah uršulinkah (Ul. Josipine 

Turnograjske 8) ali pa po večerni 

sveti maši sestri, ki bo v zakristiji.  
Župnija Ljubljana – Sv. Trojica bo v 

soupravi do 31. decembra 2019, nato 

pa bo ukinjena. Njeno ozemlje bo v ce-

loti vključeno v župnijo Ljubljana – Mari-

jino oznanjenje. Za uršulinsko cerkev, 

bogoslužje in drugo dogajanje v njej pa 

bodo skrbele sestre uršulinke.  

Gotovo vam bo prišlo kaj na misel 

glede bogoslužja in drugega dogajanja v 

cerkvi bodisi sedaj, dokler je to še 

župnija, bodisi potem, ko bo pod upravo 

sester. Ne bojte se poklicati p. Pavleta 

ali s. Božene in predlagati, kako bi lahko 

oltarna skupnost postajala vedno bolj 

živa. 

Vabim pa vas tudi, da še naprej pri-

spevate za vzdrževanje cerkve in druge 

skupne nabirke: za Karitas, misijone in 

drugo. 

 

Dragi bratje in sestre, z veseljem 

sem bil med vami. Hvala vam za izkaza-

no naklonjenost. Ostanimo povezani v 

Gospodu, ki živi med nami,  župnik Dragan 
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