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UUVODNIKVODNIK  
Smeli smo z njim. Na svatbo. 

V Kano. In tam je očitno razodel
svojo Božjo moč.

Vodo je spremenil v vino. 
Šest polnih kamnitih vrčev. 

Ker je ona, Mati, želela tako! 
Ko je gostom zmanjkalo vina.

Pili smo, peli smo, 
bili smo veseli svatje.

Naš Ženin je bil on, Kristus. Na življenje in smrt smo se povezali z njim. 
Kakor bo šel on, bomo šli tudi mi. Kar bo delal on, bomo delali mi. 

Najraje bi za vedno ostali na svatbi. Z vinom ali brez njega. 
Samo da je on z nami. On je naše vino in naš kruh!

S. Janežič; Sveta dežela

KKAKŠNAAKŠNA  DUHOVNOSTDUHOVNOST??
Pred nedavnim me je pretreslo pri-

povedovanje  domačih  o  njihovem
sorodniku, ki se je odpravil v Indijo
za  daljše  obdobje,  da  bi  'poglobil
svojo  duhovnost'.  Doma  je  pustil
ženo in otroka, pustil službo in pro-
dal precej vrednosti, da bi si omogo-
čil  to  potovanje.  Poglobiti  duhov-
nost!  A  kakšno,  sem  se  spraševal
skupaj z domačimi. Kakšna je duhov-
nost, ki zapusti doma nepreskrblje-

nega otroka in neodgovorno ravna z
drugimi? Običajno ljudje duhovnost
enačimo z nematerialnostjo. Najbrž
je tako ravnal tudi omenjeni človek.
Zapustil  je  snovno  in  se  odločil  za
duhovno. Za kristjane pa je duhovno
tisto, kar izhaja iz Svetega Duha.

Sveto pismo govori, da je bilo vse
Jezusovo  življenje  pod  vodstvom
Duha: bil je spočet od Duha, Duh ga
je vodil v puščavo, Duh je bil navzoč



pri krstu in končno je Kristus na kri-
žu izdihnil duha... Jezus, ki je bil poln
Duha in je ta vodil njegovo življenje,
ni  priporočal  nasprotja  snovnemu
(materialnemu),  ampak  je  v  svetu
opravljal dobra dela in dela usmilje-
nja, ki so bila sad Duha.

Z Božjim Duhom mora biti  zazna-
movano  tudi  življenje  vsakega  kri-
stjana. V zgodovini Cerkve nam sve-
tniki  zgovorno dokazujejo,  kako so
na najrazličnejše načine uresničevali
navdihe Svetega Duha.  Ene je  Duh
zaznamoval,  da  so  stregli  ubogim
(mati Terezija), druge, da so ustana-
vljali časopise, da bi oznanjali evan-
gelij  (don  Alberione),  tretje,  da  bi
združili  oboje  (Maksimilijan  Kolbe),
četrte, da so darovali svoje življenje
za  Kristusa  (Edith  Stein)...  Številne
nerazglašene svetnike je vodil Duh,
da so bili zvesti zakonci in dobre ma-
tere ter  skrbni  očetje,  požrtvovalni
duhovniki,  marljivi  delavci  ...  Opra-
vljali  so  različna  dela,  vse  dobre
navdihe pa jim je dajal Sveti Duh.

Na to dejstvo opozarja že sv. Pavel
vernike v Korintu, ko jim s prispodo-
bo o telesnih udih razloži: 'Veliko je
udov, telo je pa eno.' (1 Kor 12,20).
Apostol Pavel tako pove, da imamo
verniki  različne  darove  (kot  telo
ude), vse pa navdihuje en Duh (kot
so udje v službi enega telesa). Naši
darovi morajo služiti skupnosti Cer-
kve  in  bližnjemu.  Grešnih,  sebičnih
in slabih del, ter del, ki bi bila proti
bližnjemu  in  skupnosti  Cerkve,  ne
more navdihovati božji Duh. Naše ži-
vljenje in naša dejanja govorijo, ka-
kšemu duhu se damo voditi. Zato ne
moremo dejanj, s katerimi zanemar-
jamo bližnjega,  razbijamo skupnost
Cerkve in ustvarjamo prepire ali de-
janj, ki nas vodijo k mesenosti, ime-
novati duhovna.

Prosimo, naj nas Sveti Duh navdi-
huje,  da  bomo  opravljali  dela,  ki
bodo v službi bližnjega in občestva
Cerkve.  Tako bomo spreminjali  od-
nose in v predmetnost vnašali sveto
in bo naš svet po Svetem Duhu, ki
deluje v nas, bolj svet. 

(Iz: Božo Rustja, Tvoje obličje iščem)

PPREDSTAVITEVREDSTAVITEV  DEJAVNOSTIDEJAVNOSTI  ININ  SKUPINSKUPIN, , KIKI  DELUJEJODELUJEJO  VV  NAŠINAŠI  ŽUPNIJIŽUPNIJI (2)  (2) 

SSVETOPISEMSKAVETOPISEMSKA  SKUPINASKUPINA
Svetopisemska skupina pri sv. Jakobu v Ljubljani
deluje že šesto leto (od 19. novembra 2013). Vodi
jo profesor dr. M. Peklaj.  Srečujemo se dvakrat

mesečno   oziroma  enkrat  mesečno  za  naprej.  V  skupini  nas  je  devet.
Srečanj se zelo redno udeležujemo.

Za vsako srečanje izberemo določen odlomek iz Svetega pisma. Eden od
članov pripravi predstavitev oziroma analizo odlomka.  Na začetku pripravi
molitev, nato prebere izbrani odlomek. Po predstavitvi odlomka besedilo
vsak od nas  še  enkrat  prebere v  tišini  in  na  glas  podeli  z  drugimi  tisti
delček  odlomka,  ki  ga  je  nagovoril.  Sledi  branje  in  razlaga  odlomka po



vrsticah,  pri  čemer  si  pomagamo  z  referencami  iz  Svetega  pisma  in  z
literaturo  različnih  teologov.  Nato  tisti,  ki  je  pripravil  analizo  odlomka,
postavi  besedilo  v  širši  kontekst.  Po  dveh  urah,  ki  jih  preživimo  v
'svetopisemskem svetu' in nam vedno prehitro mineta, sledi še zaključna,
zahvalna molitev. 

Doslej smo na naših 80-ih svetopisemskih srečanjih spoznavali  Staro in
Novo  zavezo.  Iz  Stare  zaveze  npr.:  Knjigo  pregovorov,  Visoko  pesem,
Pridigarja,  Danijela,  Knjigo  modrosti,  Siraha,  nekatere  psalme;  iz  Nove
zaveze pa: Apostolska dela v celoti, Razodetje, sedaj pa smo pri  Lukovem
evangeliju. 

S skupino smo imeli tudi nekaj zelo prijetnih enodnevnih izletov, npr. v
Radovljico, Bled ali v Vremsko dolino. 

R. Pintarič

BBRALCIRALCI  BOŽJEBOŽJE  BESEDEBESEDE
Skupina bralcev Božje besede pri sv. Jakobu v Ljubljani

šteje  5  do 6 članov.  Razporeda za  branje  nimamo,  bere
tisti, ki je pri sveti maši. Včasih pri maši za pokojnika berejo
Božjo besedo njegovi svojci, pri svetih mašah za pedagoge
pa pedagogi, ki tudi sicer sodelujejo pri teh mašah.

Kakšnega rednega izobraževanja bralci nimamo. Koristne
strokovne nasvete za sodelovanje v besednem bogoslužju
nam je dal prof. J. Faganel, ki je spregovoril o predmetu
branja  (nedeljska  in  praznična  besedila),  o  zvrsti
svetopisemskih  besedil  (pripovedna  besedila  iz  SZ,  odlomki  psalmov,
oznanjevalna  besedila  iz  apostolskih  pisem).  Odlomkov  iz  evangelijev
bralci  pri  maši  seveda  ne  berejo,  ne  morejo  brati.  Nato  je  govoril  o
enotnosti  liturgičnih pravil (dodajanje, spuščanje, gibanje), o pogojih za
bralca  (da  pozna  Sveto  pismo,  zna  najti  odlomek  iz  kratice  za  citiranje
Svetega  pisma...;  da  je  človek  molitve  –  zna  najti  v
Svetem pismu misel za svojo duhovno rast; da pozna
liturgijo, zlasti dobro besedno bogoslužje), govoril je o
fazah priprave na branje (branje doma – do 10krat), o
obleki, gibanju...

Na zadnjem dekanijskem srečanju ŽPS v Zavodu sv.
Stanislava  pa  nam  je  o  branju  Božje  besede
spregovorila  gospa  Alenka  Hofferle  Felc.  Tudi  vajo  v
branju smo imeli. Razlaga je bila zelo dobra in koristna.
Vir:  Sem  bralec  Božje  besede  in  Bližnja  priprava  na
branje (Sebastjan Likar). 

R. Pintarič  



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, 20. , 20. JANUARJAJANUARJA: 2. nedelja 

med letom – Nedelja verskega ti-
ska - godujeta sv. Fabijan in Bo-
štjan, mučenca – med sveto mašo 
ob 17. uri bo prepeval Podpeški 
oktet. 

• PPONEDELJEKONEDELJEK, 21. , 21. JANUARJAJANUARJA: goduje-
ta sv. Neža (Agnes, Janja), mučen-
ka ter sv. Alban Roe, mučenec  

• ČČETRTEKETRTEK, 24. , 24. JANUARJAJANUARJA: godujeta sv. 
Frančišek Saleški, škof - učitelj ter 
sv. Felicijan, škof; ob 17. uri vablje-
ni na srečanje skupine Romarji, ki 
je bilo iz predhodnega te-
dna prestavljeno na
24.1.2019. P. Silvo Šinko-
vec bo vodil srečanje na
temo - Življenjepis sv. Antona Pu-
ščavnika, prvi priročnik o razloče-
vanju duhov. Vabljeni, da se sreča-
nju pridružite.

• PPETEKETEK, 25. , 25. JANUARJAJANUARJA:  Spreobrnenje 
apostola Pavla, goduje sv. Ananija, 
spokorni mož

• NNEDELJAEDELJA, 27. , 27. JANUARJAJANUARJA: 3. nedelja 
med letom – Svetopisemska nede-
lja  - goduje sv. A. Merici, ustanovi-
teljica uršulink; ob 18h srečanje 
Župnijskega pastoralnega sveta 

• PPONEDELJEKONEDELJEK, 28. , 28. JANUARJAJANUARJA: goduje-
ta sv. Tomaž Akvinski, učitelj in sv. 
Karel Veliki, kralj 

• ČČETRTEKETRTEK, 31. , 31. JANUARJAJANUARJA:  go-
dujeta sv. Janez Bosko,
ustanovitelj salezijancev ter
sv. Marcela, VD 

• SSOBOTAOBOTA, 2. , 2. FEBRUARJAFEBRUARJA: Jezusovo da-
rovanje – Svečnica 

• NNEDELJAEDELJA, 3. , 3. FEBRUARJAFEBRUARJA: 4. nedelja 
med letom – goduje sv. Blaž, škof-
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

Od sobote, 26. januarja do petka, 1. 
februarja 2019, 24 ur na dan v kapeli 

Antonovega doma na Viču. 


	2 leto XXXIII
	Uvodnik
	Kakšna duhovnost?
	Predstavitev dejavnosti in skupin, ki delujejo v naši župniji (2)

	Svetopisemska skupina
	Bralci božje besede
	Napovednik

