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GGOSPODOVOOSPODOVO

RAZGLAŠENJERAZGLAŠENJE

6. januar 2019

NNOVOLETNIOVOLETNI  BLAGOSLOVBLAGOSLOV
BOG, VIR IN ZAČETNIK VSAKRŠNEGA BLAGOSLOVA, 

NAJ VAM DA SVOJO MILOST,
RAZLIJE NA VAS BOGASTVO 

SVOJEGA BLAGOSLOVA 
IN VSE LETO VARUJE VAŠE ŽIVLJENJE.

NAJ VAS UTRDI V PRAVI VERI, 
VAM PODELI NEOMAJNO UPANJE

IN DO KONCA VZTRAJNO LJUBEZEN 
V SVETI POTRPEŽLJIVOSTI.

V SVOJEM MIRU NAJ VODI 
VAŠE DNEVE IN VAŠE DELO,

ZDAJ IN VSELEJ NAJ USLIŠUJE VAŠE MOLITVE

IN VAS SREČNO PRIPELJE 
V VEČNO ŽIVLJENJE. 

Amen.

PPAPEŽEVAAPEŽEVA  SVETOVNASVETOVNA  MREŽAMREŽA  MOLITVEMOLITVE  (A(APOSTOLATPOSTOLAT  MOLITVEMOLITVE))

V letošnjem januarju bomo molili za mlade v Marijini šoli:

DA BI MLADI LJUDJE, ZLASTI V LATINSKI AMERIKI, 
SLEDILI MARIJINEMU ZGLEDU IN SE ODZVALI GOSPODOVEMU POVABILU, 

NAJ VESELJE EVANGELIJA POSREDUJEJO SVETU.



JJASLIČARJIASLIČARJI
PPREDSTAVITEVREDSTAVITEV  DEJAVNOSTIDEJAVNOSTI  ININ  SKUPINSKUPIN, , KIKI  DELUJEJODELUJEJO  VV  NAŠINAŠI  ŽUPNIJIŽUPNIJI (1)  (1) 

Jasličarji so vsako leto zelo aktivni
pred božičem in pravi  ustvarjalni  iz-
ziv  je  iz  istega materiala vsako leto
pripraviti kaj novega in svežega, ne-
ponavljajočega na področju jaslic. To
naši skupini jasličarjev redno uspeva,
tako da smo do sedaj imeli zelo raz-
lične jaslice. Letos so jasličarji ponov-
no naredili nekaj novega, material, ki
ga  za  jaslice  imamo,  so  razdelili  v
šest stranskih oltarjev,  tako da ima-
mo jaslice v vsakem stranskem oltar-
ju, namesto centralnih jaslic pa pred
oltarjem letos kraljuje le Jezušček v
jaslih. Ker imamo osem stranskih ol-
tarjev so po ene jaslice naredili še pr-
voobhajanci svetega Jakoba ter arhi-
tekt in rezbar g. Marjan Vodnik.

 O pomenu jaslic tako za jasličarje
kot za ljudi, pa nam jasličarji sporoča-
jo: 

'V  sodobni  po-
trošniški družbi so
krmilo pri prazno-
vanju  božiča  pre-
vzeli  trgovci,  ki

pogosto že v novembru z različnimi
božičnimi  okraski,  glasbo  in  na  vse
druge načine skušajo ustvariti božič-
no vzdušje.

S  postavljanjem  jaslic  ob
koncu  adventnega  časa  pa
želimo Jezusu vrniti  njego-
vo  mesto  ob  praznovanju
božiča in se ponovno zave-
dati, da praznujemo rojstvo
Boga  in  človeka.  Jaslice
nam  na  viden  način  poma-
gajo  ohraniti  čisto  vero  in

prikazati  Božjo  navzočnost  med
nami.

Lepo  je  ustvarjati  jaslice  in  misliti
na dogodek, ki se zgodil. Treba jih je
postavljati s srcem, saj smo pred veli-

ko skrivnostjo, ki krepi vero v nas sa-
mih,  naših  družinah,  župniji…  in  se
prenaša iz roda v rod. Pred jaslicami
se zavedamo naše majhnosti, saj nam
Jezus s svojim rojstvom odpira pot v
nebesa.

Prva upodobitev jaslic  sega v leto
1223,  ko  je  s.  Frančišek  Asiški  v
Grecciu obhajal božični večer v votli-

ni nad vasjo in posta-
vil žive jaslice. Na slo-
venskem so postavili
prve jaslice jezuiti. To
je bilo v cerkvi sv. Ja-
koba v Ljubljani, dav-



nega leta 1644.
Postavljanje jaslic nas tudi povezuje

z našim izročilom, saj je to slovenske-
mu  človeku  veliko  pomenilo.  Lahko
so izdelane iz različnih materialov, z

njimi pa veliko pridobimo mi sami, ki
jaslice  postavljamo,  pa tudi  župljani
in  drugi  naključni  obiskovalci  naše
cerkve.'

za jasličarje:  Darko Gorenc

VVABILOABILO
Vabljeni na 

srečanje skupine ROMARJI in DKPS, 
ki bo v cerkvi sv. Jakoba v »sobi srečanj« ob zakristiji

v četrtek 17. 1. 2019  ob 17 uri.
P. Silvo Šinkovec bo vodil srečanje na temo

Življenjepis sv. Antona Puščavnika,
prvi priročnik o razločevanju duhov

Vabljeni, da se nam pridružite.

GGOSPODOVOOSPODOVO  VELIČASTVOVELIČASTVO  JEJE  VZŠLOVZŠLO  NADNAD  TEBOJTEBOJ
Vstani, prestolnica Jeruzalem, zasij, kajti prišla je tvoja luč in Gospodovo

veličastvo  je  vzšlo  nad  teboj.  Kajti  glej,  temà  pokriva  zemljo  in  meglà
ljudstva, nad teboj pa vzhaja Gospod in njegovo veličastvo sije nad teboj.
Narodi bodo prišli k tvoji luči, kralji k siju tvoje zarje. Povzdigni oči naokrog
in poglej,  vsi  se zbirajo,  prihajajo k  tebi.  Tvoji  sinovi  prihajajo od daleč,
tvoje hčere peljejo pod roko. Tedaj boš videla in žarela, srce ti bo drhtelo in
se širilo, kajti k tebi se bo obrnilo bogastvo morja, imetje narodov bo prišlo
k tebi. Množica velblódov te bo zagrnila, dromedárji iz Midjána in Éfe, prišli
bodo  vsi  iz  Sábe.  Zlata  in  kadila  bodo  prinesli,  Gospodovo  hvalo  bodo
oznanjali. (Iz 60,1-6)

Sv.  Antona  Puščavnika  je  v  puščavi  hudobni  duh  skušal  z
najrazličnejšimi hudimi skušnjavami. Po neki takšni strahotni
uri stopi Anton pred svojo celico, vije roke in iz dna srca kliče
proti  nebu:  »Gospod,  rad bi  bil  popoln,  pa  ne morem, ne
morem; moje misli me motijo in kvarijo.« Tedaj zasliši glas:
»Če hočeš biti prijeten Gospodu, moli; in če ne moreš moliti,
potem delaj! Naj ti ne počiva ne roka ne srce!«



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, 6. , 6. JANUARJAJANUARJA: Gospodovo razglašenje –  godujejo sv. Gašper, Miha in 

Boltežar, sveti trije kralji 
Ob 18. uri bo v naši cerkvi praznični koncert, izvajalca bosta Branko Brezavšček 
na violini in Maja Tajnšek na klavirju. Vabljeni.

• ČČETRTEKETRTEK, 10. , 10. JANUARJAJANUARJA:: goduje sv. Gregor Niški, škof ter sv. Viljem, škof – V cerkvi
sv. Jakoba bomo praznovali 20. obletnico izhajanja
revije Vzgoja: ob 17. uri bo sveta maša in ob 18. uri
pogovor o reviji Vzgoja in druženje. Vabljeni!

• NNEDELJAEDELJA, 13. , 13. JANUARJAJANUARJA: Jezusov krst  - goduje sv. Vero-
nika, devica 

• SSREDAREDA, 16. , 16. JANUARJAJANUARJA: godujeta sv. Marcel,
papež in sv. Ticijan, škof 

• ČČETRTEKETRTEK, 17. , 17. JANUARJAJANUARJA:  godujeta sv. An-
ton (Zvonsko), puščavnik ter sv. Anton Ko-
prski, redovnik – Ob 17. uri vabljeni na 
srečanje skupine Romarji.

• PPETEKETEK, 18. , 18. JANUARJAJANUARJA: godujeta sv. Marjeta
Ogrska, redovnica in sv. Priscila, mučenka – začetek molitvene osmine za edi-
nost kristjanov – Teden molitve za edinost kristjanov so pripravili kristjani iz 
Indonezije in letos poteka pod geslom: »Prizadevaj si za pravičnost, da boš ži-
vel« (5 Mz 16,20).

• SSOBOTAOBOTA, 19. , 19. JANUARJAJANUARJA: godujeta sv. Makarij, opat in sv. Suzana, mučenka 

• NNEDELJAEDELJA, 20. , 20. JANUARJAJANUARJA: 2. nedelja med letom – godujeta sv. Fabijan in Boštjan, 
mučenca  

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


	1 leto XXXIII
	Novoletni blagoslov
	Papeževa svetovna mreža molitve (Apostolat molitve)
	Jasličarji
	Vabilo
	Gospodovo veličastvo je vzšlo nad teboj
	Napovednik

