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NEDELJANEDELJA

2. december 2018

UUVODVOD
'...Prostori sv. Stanislava so ob svo-

ji  ustanovitvi  bili  namenjeni  za  izo-
braževanje, pa so v prvi svetovni voj-
ni postali vojaška bolnica za ranjen-
ce sploh, med drugo svetovno vojno
taborišče, v katerem so izbirali tiste,
ki so jih poslali v smrt, potem dolga
desetletja vojašnica in zadnjih 25 let
prostori spet služijo svojemu name-
nu. Pravzaprav je to, na kratko, ka-
kor zgodovina cerkve:  časi,  stoletja
čudovitega razcveta in časi strašnih
preganjanj, ko se je zdelo, da se bo
vse podrlo, ko sv. Avguštin ni verjel
da bo,  ne samo krščanstvo,  ampak
sploh civilizacija obstala. Cerkev je v
vsakem času znova našla način pod
vodstvom Svetega Duha kako odgo-
voriti na izzive časa, kako odgovoriti
na  okoliščine,  v
katerih  se  je
znašla in vedno
znova zaživi, ka-
kor tista čudovi-
ta  podoba,  ko
Gospod  vzame
vršiček  z  liba-

nonske cedre in ga zasadi  in zraste
nov  gozd.  Bog  vedno  znova  najde
pot, da prinaša življenje, da prinaša
Sebe, Besedo in Duh v skupnost cer-
kve... In Gospod tudi danes uči cer-
kev po svojem Svetem Duhu. Na ka-
kšen način? Da oblikuje svoja obče-
stva, da bodo občestva vere, Bese-
de, Evharistije in tudi dobrodelnosti.
In dejstvo je, da tam, kjer mi svojo
vero vzamemo zares, tam nas nihče
ne more premagati.  Ampak  mora-
mo zaupati  v Kristusa...  Kolikšna je
življenjska moč kristjanov, ki so v re-
snici  Kristusovi.  Gre  za  zgodbo kri-
stjanov  z  bližnjega  in  srednjega
Vzhoda,  ki  so  preganjani  in  ubijani
danes  in  so  bili  skozi  zgodovino.
Lahko  se  začnemo  učiti  od  naših
bratov, ki jih žal ne poznamo, ko npr.
dvanajstletnik  zavestno  prenaša
udarce svojih vrstnikov - za Kristusa,
ko se prenaša nasprotovanje, šikani-
ranje, morda zasmeh na službenem
mestu – za Kristusa, za Jezusa. In če
bomo v sebi imeli to moč, ki jo daje
Gospod  Jezus  in  navdih,  ki  prihaja



od Svetega Duha, ni ničesar, kar bi
nas lahko sesulo. Bo zahtevno, seve-
da bo zahtevno, ampak bomo prišli

skozi...'  je  svoj  nagovor  zaključil  g.
nadškof. 

Iz nagovora g. nadškofa msgr. Stanislava Zoreta na dekanijskem srečanju; zapisala:  J. Kolar

JJESENSKOESENSKO  DEKANIJSKODEKANIJSKO  SREČANJESREČANJE  
ZAZA  ČLANEČLANE  ŽPSŽPS  ININ  DRUGEDRUGE  ŽUPNIJSKEŽUPNIJSKE  SODELAVCSODELAVCEE (2. (2.DELDEL))

V prvem terminu se je udeležilo srečanja ŽPS v Škofovih zavodih pet pred-
stavnikov naše župnije: Rozka Pintarič, Anča Zupan, Darja Rome, Darko Go-
renc in Mirjam Gorenc, v drugem terminu pa še Tatjana Hernaus in Jožica Ko-
lar. Uvodno predavanje je imel p. dr. Miran Špelič, ki je predstavil vloge lai-
kov v posameznih zgodovinskih obdobjih in jih primerjal z vlogami laikov po
2. Vatikanskem koncilu. Sledil je nagovor g. nadškofa, srečanje pa smo nada-
ljevali z delom po skupinah. Ga. Rozka in Darko sta se odločila za skupino
bralcev Božje besede, Anča in Darja za skupino krasilcev liturgičnih prosto-
rov, jaz pa za pevsko skupino. Po skupinskem delu je sledilo besedno bogo-
služje, srečanje pa smo zaključili s skupnim kosilom. Bilo je res veliko število
udeležencev in vsi so bili navdušeni nad vsebino in organizacijo srečanja. Ko-
ristno in zanimivo se mi je zdelo razmišljanje vodje pevske skupine, g. Seba-
stijana Cerka, župnika iz župnije Lj. Stožice, ki je govoril o pevcih in pomenu
petja pri bogoslužju ali kot se je sam izrazil v svojem (tukaj precej skrajša-
nem) razmišljanju: 

'Po splošnem  prepričanju je petje znamenje veselega srca. Sv. Avguštin je
zapisal, da poje tisti, ki ljubi, pregovor pa pove, da dvakrat moli, kdor dobro
poje. Na petje pri bogoslužju po konstituciji ne smemo več gledati kot na ne-
kaj od zunaj prilepljenega molitvi, kot na nekakšen okrasek, ampak kot na ti-
sto, kar izvira iz globine duše, ki moli in hvali Boga ter v polnosti razodeva
občestveni značaj krščanskega bogoslužja. Glasba podpira in krepi različne
vrste evangeljskega oznanila, je izraz vere, prošnje in zahvale. Pomembna
vloga petja in glasbe sploh je, da ustvarja vzdušje prazničnosti in veselja nad
odrešenostjo... 

Cerkveni pevec ni le proizvajalec glasbenega ustvarjanja,
ampak najprej vdihava vase in šele nato izdihne besedo.
Pesniki to dobro vedo...  Cerkveni pevec se ne razlikuje
od poeta,  nasprotno,  ima celo  dvojno nalogo:  poezijo
mora posredovati preko njene besede in njene uglasbi-
tve. Srka besede, jih v sebi premišljuje do take stopnje,
da postanejo del njegovega jaza in jih nato posreduje v
melodični obliki, kakor mu to narekujejo glasbeni ume-

tniki. Ko gre za cerkveno glasbo, pa le ni vsaka črka in vsaka beseda sposob-
na nuditi izvajalcu in poslušalcu pravo sporočilo.

Zato cerkveni pevec ne poje po ritmu časa in ne meče v svojo glasbeno



malho katerokoli besedno zaporedje, ne more sprejeti kar je tuje veri in du-
hovnosti, pač pa išče besede in pomene, ki gredo preko človeške poželjivosti
in telesne občutljivosti. Cerkveni pevec ne poje ne Cerkvi ne človeku, ampak
najprej Bogu. Sestavljavci besedil z versko vsebino ne iščejo v besedah kako
bi ugajali sebi in človeku, pač pa večnemu Umetniku. Podobno cerkveni pe-
vec ne podaja besedila v glasbeni obliki ne sebi ne drugim, pač pa najprej
Bogu. Šele na drugem mestu je želja in zavest, da s cerkveno glasbo nudimo
tudi poslušalcu pomoč pri odkrivanju Boga in češčenju njegove neskončno-
sti...' Mirjam Gorenc

KKRATKORATKO  POROČILOPOROČILO  SS  SREČANJASREČANJA ŽPS ŽPS
V nedeljo,  25.  novembra  2018 se  je  ponovno sestal  Župnijski  pastoralni

svet. Na srečanju sta se nam pridružila gosta, gospa Marija Žabjek, predse-
dnica Društva katoliških pedagogov Slovenije (DKPS), ki nam je na začetku na
kratko predstavila društvo DKPS ter p. Silvo Šinkovec, odgovorni urednik re-
vije Vzgoja ter duhovni asistent DKPS. 

Na srečanju smo se dogovorili o skupnem sodelovanju DKPS z našo župnijo
in ponovno potrdili Odbor za skupno sodelovanje. 

Od kratkoročnih skupnih projektov bo društvo DKPS pripravilo letošnje  ad-
ventne večere. P. Silvo Šinkovec vodi katehumenat, skupina je imela prvo sre-
čanje v petek, 23.11.2018, srečanja pa bodo imeli vsakih 14 dni ob petkih ob
17. uri. Še vedno se srečanjem katehumenata lahko pridružite vsi, ki bi želeli
poglobiti svojo vero ali pa morda poznate koga, ki bi želel prejeti krst in/ali
birmo in ga lahko povabite. 

Pogovarjali smo se tudi o  odpiranju vrat cerkve navzven, o tem, da bi na
dogodke v svetu v povezavi s cerkvijo bolj reagirali, da bi bili bolj povezani s
celotnim cerkvenim občestvom. Kot konkreten odziv na to idejo se bomo v
nedeljo pri dopoldanskih sv. mašah s svečkami in kratko molitvijo spomnili na
jezuita, rektorja univerze  v Sudanu, ki je bil ubit zaradi svoje vere. Poskusili
se bomo bolj odzvati tudi na vzpodbudo papeža Frančiška, naj bi po vsaki sv.
maši molili molitev Nadangel Mihael.   

Od dolgoročnih skupnih projektov z DKPS smo se pogovarjali predvsem o
tem, da bi ustanovili  nekakšno učno sobo, v kateri bi bili  zbrani podatki o
tem, kdo in kaj je dosegel v preteklosti oziroma podatki o tem, kaj se je kon-
kretno dogajalo v določenem času v preteklosti na določenem področju. Gre
za to, da imamo bogato kulturno dediščino, ki jo bomo poskusili tudi na pravi
način ovrednotiti in obelodaniti. Gradiva je že kar nekaj zbranega, je pa to
vseeno projekt za več let.

Na koncu smo se pogovarjali še o obnovi Frančiškove kapele (dela na štuka-
turah gredo proti koncu, nato se bo Restavratorski center lotil del na glavnem
oltarju) in o jaslicah. Srečanje smo zaključili z blagoslovom p. Kokalja. 

Zapisala: J. Kolar  



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
• NEDELJA, 2. DECEMBRA: 1. 1. ADVENTNAADVENTNA –

nedelja Karitas – goduje sv. Natalija,
mučenka – Začetek cerkvenega leta –
leto C/I 

• PONEDELJEK, 3. DECEMBRA: godujeta sv.
Frančišek Ksaver, redovnik in sv. Sofo-
nija, prerok 

• ČETRTEK, 6. DECEMBRA: go-
dujeta sv. Nikolaj (Mi-
klavž), škof ter sv. Azela,
devica; ob 18:30 otroci so-
delujejo pri maši, po maši 
miklavževanje

• SOBOTA, 8. DECEMBRA: BBREZMADEŽNOREZMADEŽNO

SPOČETJESPOČETJE D DEVICEEVICE M MARIJEARIJE.. Pri nas bosta
sveti maši ob 9:30 in ob 18:30

• NEDELJA, 9. DECEMBRA: 2. 2. ADVENTNAADVENTNA -
goduje sv. Bernard, redovnik 

• PONEDELJEK, 10. DECEMBRA – goduje sv.
Judita, spokorna žena – Loretska Mati
Božja

• SREDA, 12. DECEMBRA: Marija iz Guadalupe, goduje  sv. Amalija, mučenka 

• PETEK, 14. DECEMBRA: godujeta sv. Janez od Križa, duhovnik, učitelj ter sv. Apolo-
nij, mučenec

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

BBIBLIČNAIBLIČNA  SKUPINASKUPINA enkrat mesečno ob torkih 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

ADVENTNI VEČERIADVENTNI VEČERI
Pri sv. Jakobu v Ljubljani vsako adventno 

nedeljo pri sv. maši ob 17. uri. 
Letošnje adventne večere je pripravilo 

Društvo katoliških pedagogov Slovenije
Z okvirnimi temami:

1. ADVENTNI VEČER1. ADVENTNI VEČER: 2.12.2018 – 
Vzgoja. Pri sveti maši bo pel bo naš 
župnijski zbor.
2. ADVENTNI VEČER2. ADVENTNI VEČER: 9.12.2018 - 
Slomšek pedagog in narodni 
buditelj. Po sv. maši bo mogoč ogled 
filma Preljubo veselje, ki govori o 
življenju Antona Martina Slomška. 
Vabljeni!
3. ADVENTNI VEČER3. ADVENTNI VEČER: 16.12.2018 - 
Osebnostni razvoj. Pri sveti maši bo 
igral in pel Stična Bend.
4. ADVENTNI VEČER4. ADVENTNI VEČER: 23.12.2018 - 
Človek za druge. Pri sveti maši bo 
pela skupina Sirius.
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