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MEDMED  LETOMLETOM

ZZAHVALNAAHVALNA

4. november 2018

Zahvaljen, Gospod, 

da te moremo imenovati 
Bog živih. 

Premagal si smrt 

in se dvignil nad vse umrljivo. 

Nočeš biti sam sebi zadosten, 

še vedno se sklanjaš k nam 

ujetnikom smrti. 

Rešuješ nas iz rok temnega angela 
in nas prežarjaš s svojo svetlobo. 

Za nami ostaja vse minljivo, 
naproti prihaja večnost, 

izpolnjena z velikim smislom 
neumrljivega Življenja.

Rešeni smo po tvoji ljubezni.
Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh



V V SLUŽBISLUŽBI  MIRUMIRU
Papežev splošni molitveni namen za mesec NOVEMBER 2018 je:

da bi govorica srca in dialog vedno prevladala nad govorico orožja.

NNEE  LELE  ČISTEČISTE  ININ  PRAZNEPRAZNE  ROKEROKE
Nekoč  je  živel  človek,

ki  si  je  iskreno prizadeval
za  sveto  in  pobožno
življenje.  Odpravil  se  je  k
rabinu  in  ga  vprašal  za
svet.  'Kako si  pa do sedaj
živel?'  ga je vprašal rabin.
'Mislim,  da  kar  dobro',  je  odvrnil
mož.  Nisem  prekršil  nobene
zapovedi',  je  dejal,  'Božjega  imena
nisem  izgovarjal  po  nepotrebnem,
Gospodovega dne nisem oskrunil  z
delom, nisem žalil očeta in matere,
nikogar  nisem  ubil,  nisem  varal
žene,  nič  nisem  ukradel  in  proti
nobenemu  nisem krivo  pričal,  prav
tako si nisem poželel žene ali dobrin
bližnjih ljudi.'

'Torej  nisi  prelomil  nobene
zapovedi?' ga je vprašal rabin. 'Tako
je,'  je  ponosno  odvrnil  prizadeven
mož. 'Pa si izpolnjeval zapovedi?' ga
je še vprašal učitelj. 'Kako misliš?' je
bil v zadregi obiskovalec. 'Mislim, če
si  slavil  Gospodovo  ime?  Ali  si
posvečeval  Gospodov  dan?  Si
spoštoval starše? Ali si si prizadeval
braniti  in  spoštovati  človeško
življenje?  Kdaj  si  svoji  ženi  zadnjič
rekel,  da  jo  imaš  rad  in  kdaj  si  ji
zadnjič  priskočil  na  pomoč?  Ali  si
delil svoje dobrine z ubogimi? Si se
postavil v obrambo dobrega imena
svojega  bližnjega,  ko  so  ga  drugi

obrekovali  in  žalili?  Kdaj  si  se
zadnjič  pozanimal,  kako  gre
tvojemu  sosedu  ali  sodelavcu
ter  si  bližnjemu  priskočil  na
pomoč?

Mož je bil presenečen, toda
začel  je  premišljevati  o  učiteljevih
neprijetnih besedah. Spoznal je, da
se  je  samo  izogibal  prestopkov.
Rabin  mu  je  odprl  nov  pogled  na
izpolnjevanje zapovedi in na to, kar
je dobro. Do obiska učitelja je imel
na izpolnjevanje zapovedi negativen
pogled:  'Ne  stori  tega!  Ne  delaj
onega!.  Rabin  pa  mu  je  ponudil
pozitiven  pogled  in  mu  s  tem  dal
boljši 'kompas', ki mu bo kazal pot v
življenju.

Tudi  mi  smo  v  nevarnosti,  da
ravnamo podobno kot ta človek. Če
gledamo na zapovedi na negativen
način, bomo pristali na minimalizmu
– delali bomo samo tisto, kar nujno
moramo.  Čisto  drugače  bomo
ravnali,  če  na  zapovedi  gledamo
pozitivno.  Izpolnjevanje  zapovedi
mora  temeljiti  na  ljubezni,  ne  na
strahu.  Ne  izpolnjujemo  zapovedi
zato,  da  bi  nas  Bog  ljubil,  ampak
zato, ker nas Bog ljubi.

Kristjan  ima  pravzaprav  eno
samo  zapoved  –  zapoved  ljubezni.
'Največja  zapoved  ljubezni'  ne



odpravlja  desetih  božjh
zapovedi,  pač  pa  nam
pomaga, da jih izpolnjujemo
pravilno in globlje, skratka –
celosto  in  popolnoma,  kar
pravzaprav pomeni - s srcem.

Izpolnjevanje  božjh
zapovedi  v  duhu  ljubezni  nam  bo
omogočilo,  da  ne  bomo  samo
'legalistično' izpolnjevali zapovedi in

da  bomo  prišli  pred  Boga
bolje  pripravljeni  kot  neki
človek,  ki  se  je  po  smrti
znašel  pred  Bogom,  mu
pokazal svoje roke ter dejal:
'Gospod,  poglej  moje  roke
so  čiste.'  In  Bog  mu  je

odgovoril:  'Res  je,  popolnoma  so
čiste,  so  pa  tudi  popolnoma
prazne!'. 

(Po Božo Rustja: Tvoje obličje iščem)

SSREČANJEREČANJE  BOLNIHBOLNIH  ININ  OSTARELIHOSTARELIH
Kot je v naši župniji že tradicija, smo imeli v oktobru (21. 10. 2018)

srečanje bolnih in ostarelih pri sveti maši ob 9.30 uri. Srečanje je pripravila
skupina za diakonijo,  Marijine sestre, katehistinja in nekateri drugi člani
ŽPS-ja ter župnijski pevski zbor.      

Priložnost za sveto spoved je bila pred in med sv. mašo. Župnik, ki je
daroval  mašo in  zaslužni  župnik,  ki  nas  je  nagovoril,  sta  med  obredom
mnogim  faranom  podelila  bolniško  maziljenje,  medtem  smo  s  kora
poslušali lepo petje našega župnijskega zbora. Veroučenci so brali prošnje
in  nas  presenetili  z  lastnoročno  ustvarjenimi  risbami  z  upodobitvijo
jesenskega lista, ki so nam jih prinesli v klopi. S to pomenljivo gesto so nas
starejše  tudi  simbolno  povezali  s  sabo.  Ob  koncu  maše  nam  je  naš
ministrant zaigral lepo skladbo na saksofon. 

Po  maši  smo  bili  povabljeni  v  sobo
srečanj  na  pogostitev  in  se  nas  je  zbralo
kakih  petintrideset,  tudi  nekaj  nekdanjih
farank,  ki  so  jih  pripeljali  iz  domov  za
ostarele.  Po  uvodni  molitvi  gostujočega
bogoslovca   smo  se  posedli  in  bili
postreženi  s  sendviči,  domačim  pecivom,
čajem,  belokranjskim  jabolčnikom  in
belokranjskim  vinom  in  grozdjem.  Ob

dobrotah smo se družili in klepetali debelo uro. Zahvala Marti za jabolčni
zavitek,  hvala  setri  Agati,  velika  hvala  za  praktično  vso  pogostitev
gospema Mihičinac (napekli glavnino peciva,  grozdje, sok in vino domače
pridelave  v  Beli  krajini).  Ob  koncu  smo  se  z  molitvijo  zahvalili  Bogu  in
župniji za lepo  praznovanje.

D. R.



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.

NNAPOVEDNIKAPOVEDNIK
• NNEDELJAEDELJA, 4. , 4. NOVEMBRANOVEMBRA:: 31. nedelja 

med letom – zahvalna  nedelja - 
goduje sv. Karel Boromejski, škof 

• PPONEDELJEKONEDELJEK, 22. , 22. OKTOBRAOKTOBRA: : godujeta 
sv. Zaharija In Elizabeta, starša 
Janeza Krstnika

• PPETEKETEK, 9. , 9. NOVEMBRANOVEMBRA:: posvetitev 
Lateranske bazilike; goduje sv. 
Teodor, mučenec 

• NNEDELJAEDELJA, 11. , 11. NOVEMBRANOVEMBRA:: 32.
nedelja med letom; goduje
sv. Martin, škof

• TTOREKOREK, 13. , 13. NOVEMBRANOVEMBRA – godujeta sv. 
Stanislav Kostka, redovnik ter sv. 
Evgenij, škof 

• ČČETRTEKETRTEK, 15. , 15. NOVEMBRANOVEMBRA: : obletnica 
posvetitve župnijske cerkve sv. 
Jakoba - goduje sv. Albert, škof, 
učitelj ter sv. Leopold, knez   

• PPETEKETEK, 16. , 16. NOVEMBRANOVEMBRA:: godujeta sv. 
Marjeta Škotska, kraljica ter sv. Jedrt, 
devica

• SSOBOTAOBOTA, 17. , 17. NOVEMBRANOVEMBRA:: godujeta sv. 
Elizabeta Ogrska, redovnica ter sv. 
Hilda, opatinja

ŽŽUPNIJSKIUPNIJSKI  LISTLIST  VV  NOVINOVI  PREOBLEKIPREOBLEKI
Pa jo imamo, novo predlogo Župnijskega lista, delo g. Henrika Krneca, 

ki se mu ob tej priložnosti za njegov trud najlepše zahvaljujemo.

Upamo, da nam bo nova predloga Župnijskega lista služila vsaj tako
dolgo, kot nam je prejšnja, za katero smo tudi hvaležni.

Naj nam bo Župnijski list v veselje tudi v novi preobleki.    urednica ŽL

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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