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ZZAA  UVODUVOD
Gospod, ozri se na svoje misijonarje:

duhovnike, redovnike in laike,

ki so vse zapustili,

da bi svetu oznanjevali tvojo besedo in tvojo ljubezen.

Bodi jim močan zaščitnik, krepka opora,

zavetje v puščavskem pesku, senca v ekvatorski vročini,

pomoč v premagovanju ovir, varnost pred padci.

Varuj jih v težkih trenutkih.

Usmerjaj njihove moči, tolaži njihova srca,

ovenčaj njihovo delo z duhovnimi uspehi.

Naj ne iščejo človeških uspehov niti minljivih dobrin,

ampak se trudijo le za tvojo zmago in blagor duš.

Tvoje božansko obličje na križu jih spremlja skozi življenje.

Govori jim o junaštvu, odpovedi, ljubezni in miru.

Krepčaj in vodi jih skozi nevarnosti.

Daj jim luči in moči,

da bo svet vedno bolj spoznaval tvoje blagoslovljeno ime

in da ti bodo mogli sredi vedno večjega števila tvojih sinov in hčera

peti pesem zahvale, odrešenja in slave. 

Amen.
Povzeto po: www.missio.si/misijonarji



KKRATKORATKO  POROČILOPOROČILO  SS  SREČANJASREČANJA  
ŽŽUPNIJSKEGAUPNIJSKEGA  PASTORALNEGAPASTORALNEGA  SVETASVETA

V  nedeljo,  16.  septembra  2018  se  je  na  rednem  mesečnem
srečanju ponovno sestal  Župnijski  pastoralni  svet.  Obdelali  smo

nekaj tem. Najprej smo odločali o  spremembi glave
Župnijskega  lista,  saj  so  že  natiskane  glave  pri
tiskarju  pri  koncu.  Izbrali  smo  tri  risbe  g.  Toneta
Krneca. Risba s cerkvijo sv. Jakoba bo uporabljena za
osnovno  oziroma  običajno  glavo  Župnijskega  lista,
risbe z Marijinim kipom in s kipom svetega Jakoba pa
bomo  v  glavi  župnijskega  lista  uporabili  v  različnih
obdobjih, na primer Marijin kip ob Marijinih praznikih,

v mesecu maju in oktobru, ravno tako kip sv. Jakoba ob njegovem
prazniku.  Tako  se  bodo  glave  Župnijskega  lista  v  določenih
obdobjih lahko tudi menjavale.

Zatem smo govorili o pripravi dneva ostarelih in bolnih v naši
župniji  in  ugotovili,  da  je  organizacijski  odbor  že  vse  pripravil.
Bolniki in ostareli bodo v nedeljo, 21.10.2018 pri sv. maši ob 9.30
lahko prejeli bolniško maziljenje, omogočena bo tudi spoved, po
sveti  maši  pa  bo  pogostitev.  Povabljeni  da  se  temu  srečanju
pridružite, povabite tudi starejše ali bolne, za katere menite, da bi
na srečanje radi prišli. Če kdo nima prevoza, naj to javi g. župniku,
p Albertu in bomo prevoz organizirali.

Glede razstave jaslic  smo ugotovili,  da gostovanje gostujočih
jasličarjev  pri  nas  ne  bo  mogoče,  saj  imajo  sami  veliko  dela  s
pripravo  jaslic  v  svojem  okolju.  Odločili  smo  se,  da  bomo  pri
jaslicah poskušali razvijati neko svojo pot. Ponovno vabimo ljudi,
posameznike  in  družine,  ki  imajo  doma  zanimive  jaslice,  naj  jih
prinesejo in jih bomo razstavili  v stranskih oltarjih v cerkvi. Tudi
vabilo na naslednji  strani  velja vsem, ki  bi  tako ali  drugače radi
sodelovali pri pripravi jaslic.

Na  Jezuitskem  simpoziju,  ki  bo  potekal  v  četrtek  popoldan
27.12.2018 pri  sv.  Jožefu,  bo predstavnik  naše župnije  skupaj  z
laiki pripravil 30 minutno predstavitev pastoralnih dejavnosti v
naši  župniji,  po  predstavitvi  bodo  mogoča  tudi  vprašanja.



prisotnih. Pogovarjali smo se o tem, katere župnijske dejavnosti bi
pri  tej  predstavitvi  predstavili,  da bi  zajeli  celoten utrip župnije.
Predlogi se še zbirajo,  skupina za pripravo predstavitve pa bo s
svojim delom začela v novembru. 

Z  adventnim  časom  bomo  pri  nas  uvedli  FILMSKEFILMSKE  VEČEREVEČERE,  ki
bodo  enkrat  na  mesec  in  sicer  vsak  drugi  petek  v  mesecu  po
večerni sveti maši oziroma ob 19.15. Izbrali smo že nekaj filmov za
predvajanje  na  Filmskih  večerih,  na  primer  film  o  Slomšku,  o
Leopoldini Brandis, film Poslednji vrh, tudi filma Marija iz Nazareta
in Jezus iz  Nazareta,  predlagani  so bili  tudi  še drugi  filmi.  Tudi
župljani lahko dodate kak predlog, katere filme bi si radi pogledali
na  filmskih  večerih.  O  točnem  razporedu  filmov  pa  boste
pravočasno obveščeni. Razmišljali smo tudi o tem, da bi v zimskem
času bile večerne sv. maše v kapeli, da nas ne bi zeblo, pa o tem
zaenkrat nismo še nič konkretnega dorekli.

Na koncu smo si ogledali še zanimiv prispevek rtv slovenije iz
cikla  SLOVENSKI POZDRAV –  DRUŽINA POJE.  Predstavljena  je  bila
družina DOLINAR, v kateri sodeluje tudi član našega župnijskega
sveta Matjaž Dolinar, ki z brati poje v  družinskem pevskem zboru
skupaj z godbo na pihala Dobrova. Ta zanimiv prispevek si lahko
tudi sami ogledate na povezavi https://www.youtube.com/watch?
v=e8Uy3IhTWYY ali preprosto vtipkate v internetnem brskalniku:
družina Dolinar. Srečanje smo zaključili s kratko molitvijo p. Jožeta
Kokalja. 

Zapisala: J. Kolar

Vabimo 
družine in posameznike,

da se pridružijo pripravi jaslic 
v cerkvi sv. Jakoba. 

Lahko boste postavili lastne jaslice na enem od
stranskih oltarjev, lahko pa boste sodelovali pri pripravi

župnijskih jaslic pri glavnem oltarju.
Prijavite se pri g. župniku, p. Albertu.

https://www.youtube.com/watch?v=e8Uy3IhTWYY
https://www.youtube.com/watch?v=e8Uy3IhTWYY


ŽUPNIJA LJUBLJANA – SVETI JAKOBŽUPNIJA LJUBLJANA – SVETI JAKOB, Gornji trg 18,
1000 Ljubljana. Župnik: p. Albert Bačar, tel. 041 848
117, e-naslov: albert.bacar@vrn.si 
Navadno nas dobite v župnišču od 8h do 9h in v 
zakristiji po večernih svetih mašah. 
Spletna stran: http://zupnija-lj-sv-jakob.rkc.si/ e-
pošta: zu.jakob@t-2.si TRR: SI56 0205 1025 4641 
775, NLB

SSVETEVETE  MAŠEMAŠE 

nedelje in prazniki 
ob 8h, 930 in 17h

delavniki ob 7h in 1830

sobote ob 1830;
prazniki, ko je delovni 
dan: 930 in 1830.

Vabljeni, da se v mesecu oktobru  pridružite ROŽNOVENSKIROŽNOVENSKI  
POBOŽNOSTIPOBOŽNOSTI in ostanete pri molitvi rožnega venca, ki se bo delno ali v 
celoti ob delavnikih molil vsak dan po večerni sv. maši in ob nedeljah po sv.
maši ob 17. uri.

• V nedeljo, 21. oktobra – 29. nedelja med letom – Misijonska nedelja -
goduje sv. URŠULA, devica, mučenka – Nabirka te nedelje je namenjena 
misijonom - To nedeljo pri nas praznujemo tudi nedeljo bolnih in 
starejših. Med sveto mašo ob 9.30 bo priložnost za spoved in bolniško 
maziljenje. Po sveti maši bo pogostitev bolnih in starejših v sobi srečanj.

• V ponedeljek, 22. oktobra – godujeta sv. Janez Pavel II.,
papež ter sv. Marija SALOMA, spokorna žena

• V nedeljo, 28. oktobra – 30. nedelja med letom – Žegnanjska
nedelja - godujeta sv. Simon In Juda Tadej., apostola – ZIMSKIZIMSKI

ČASČAS - Ob tretji uri ponoči bomo kazalce na uri premaknili iz tretje
uro nazaj na drugo uro. 

• V sredo, 31. oktobra – goduje sv. BOLFENK, škof – Dan
reformacije – dela prost dan  

• V četrtek, 1. novembra – VVSISI  SVETISVETI – dela prost dan 

• V petek, 2. novembra – SSPOMINPOMIN  VERNIHVERNIH  RAJNIHRAJNIH 

• V nedeljo, 4. novembra – 31. nedelja med letom – Zahvalna
nedelja - goduje sv. Karel BOROMEJSKI, škof 

AADORACIJADORACIJA
ob ponedeljkih po večerni sveti maši 
ob sredah od 18h naprej

BBIBLIČNAIBLIČNA  SKUPINASKUPINA prvi in tretji torek v mesecu ob 17h

SSPOVEDOVANJEPOVEDOVANJE ob ponedeljkih od 17h do 1815 in nedelje med mašami

DDUHOVNOUHOVNO  BRANJEBRANJE ob torkih ob 17h

VVEROUKEROUK ob ponedeljkih ob 1630 in ob 1715
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