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LLJUBEZENJUBEZEN  VSEVSE  PRESTANEPRESTANE
Postavi se ob drugega, da ga podpira in nosi. Stoji mu ob strani, ne glede

na to, kako se razvija in kakšen se pokaže. Ob njem ostaja v vseh njegovih
zmotah in zablodah. Vse to zmore, zato ker vse veruje in vse upa, ker v
drugem vidi dobro in zaupa, da se bo dobro v jedru vedno bolj razkrivalo.

Ljubezen je kot steber, na katerega se drugi lahko nasloni, steber, ki nosi
hišo skupnosti. V ljubezni je mnogo moči. Grška beseda za »prestati« je
»hypomenein«,  izhaja  iz  bojne  govorice.  Pomeni  pa:  ostati,  da  odbiješ
sovražni  napad,  postaviti  se  po  robu,  ne  se  izogniti.
Ljubezen se ne pusti tako zlahka premagati. Postavi se po
robu sovražnim močem. Verjame v zmago. Močnejša je kot
vse, kar bi rado pokopalo življenje.

Anselm Grün, O čudežu ljubezni

LLJUBEZENJUBEZEN  JEJE  POTPOT  DODO  DRUGEGADRUGEGA
...  V Božjem kraljestvu ni privilegirancev. Božja ljubezen deluje tam, kjer

sta človeška potreba in vera, ki je to pomoč pripravljena sprejeti. Vera je
drža sprejemanja, ne smemo je zožiti samo na razumsko dejanje, ampak
celostno sprejetje,  in  je  zato ne moremo ločiti  od življenja,  tega pa od
ljubezni.  Ker  vera  pomeni  celostno sprejemanje,  pomeni  ljubezen.  Zato
velja: bolj ko boš ljubil Boga, bolj ga boš spoznal. Bolj ko boš ljubil Cerkev,
globlje  jo  boš  spoznal.  Bolj  ko boš  ljubil  človeka,  bolje  ga boš spoznal.
Ljubezen  odpira  nove  in  neizmerne  razsežnosti,  saj  pravi  sv.  Pavel  v
znamenitem hvalospevu ljubezni: »Ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje.
… Ne misli hudega, ne veseli se krivice, veseli pa se resnice« (1 Kor 12,4–6).

Prosimo Gospoda, da bi se v moči in luči ljubezni zmogli bližati sočloveku
in Bogu.

Po Božo Rustja: Tvoje obličje iščem



KKRATKORATKO  POROČILOPOROČILO  SS  SREČANJASREČANJA ŽPS ŽPS
V nedeljo,  27.1.2019 smo

se na rednem srečanju Žu-
pnijskega pastoralnega sve-

ta najprej pogovarjali o pripravi po-
stnih večerov. V letošnjem postnem
času bomo ob postnih nedeljah po-
vabili  prostovoljce  in  laike  iz  hiše
Hospic,  ki  nam bodo spregovorili  o
svojih izkušnjah z umirajočimi, z so-
rodniki umirajočih in žalujočimi ter o
svojem delu pri tem, kako umirajoče
pripravijo  na smrt.  Te njihove izku-
šnje  so  zelo  zanimive,  prihaja  tudi
do  prejema  zakramentov  sv.  krsta,
obhajila in sv. birme in do spreobr-
nenj, saj začnejo ljudje, ko so v stiku
s smrtjo, drugače razmišljati in gle-
dati na življenje.

Zatem smo se pogovarjali o pripra-
vi  na  letošnje  prvo  sveto  obhajilo.
Imamo sedem prvoobhajancev, prvo
sveto obhajilo pa bo 5.  maja letos,
za otroke s posebnimi potrebami pa
22. maja letos. Pri družinski nedelj-
ski sveti maši 17. 3.2019 se bodo pr-

voobhajanci  predstavili  občestvu,
podelili bodo listke s svojimi imeni,
da bi občestvo zanje molilo oziroma,
da bi vsak prvoobhajanec dobil svo-
jega molitvenega oz. duhovnega bo-
tra, ki bi zanj molil. Na cvetno sobo-
to 13.4.2019 sestre pripravljajo  du-
hovno obnovo, ki bo za starše vero-
učencev, pa tudi za vse, ki bi se du-
hovni obnovi radi pridružili. Katehe-
zo bosta vodila zakonca Čušin, v dru-
gem  delu  pa  bodo  starši  in  otroci
skupaj izdelovali butarice.

Ker papež Frančišek toplo priporo-
ča  molitev  Sveti  nadangel  Mihael,
da bi se v cerkvi molila po vsaki sveti
maši, bi radi to molitev začeli moliti
tudi v naši cerkvi po svetih mašah.

Sveti Jurij letos pride na velikonoč-
ni  torek,  zato  ne  bo  liturgičnega
praznovanja sv. Jurija v naši cerkvi,
bo pa Jurjevanje vseeno na ljubljan-
skem gradu, saj je sv. Jurij zavetnik
kapele  na  grajskem  griču.
Zapisala: J. Kolar

SSREČANJEREČANJE  SKUPINESKUPINE R ROMARJIOMARJI  ININ DKPS DKPS
Tema srečanja:  Življenjepis sv. Antona Puščavnika, prvi priročnik o

razločevanju duhov
Srečanje je pripravil in vodil p. dr. Silvo Šinkovec. Seznanili smo se z izra-

zom razločevanje duhov, ki ga sicer že dolgo poznamo. To je način, kako se
zgodijo vzgibi v duši; je prepoznavanje, kaj se v tvoji duši dogaja. Atanazij
Aleksandrijski, škof v Egiptu (umrl l. 373), je napisal življenjepis sv. Antona
Puščavnika in tudi meniha Pahomija ter o bistvu meništva; to delo imamo v
slovenščini v knjigi z naslovom Izviri meništva: življenje sv. Antona in življe-
nje sv. Pahomija (Celje, 2011) in je neke vrste priročnik. Sv. Anton (živel
med leti 251 in 356) je prišel v puščavo v Egiptu med druge menihe, ki so
ustanavljali cenobitske skupnosti. Ob sv. Antonu je zrasla množica meni-
hov in  ti  so  Antona imenovali  Teofil  (Bogoljub),  sami  sebe pa Filokales
(Asketi),  tisti  ki  ljubijo lepo. Čista lepota je Bog. Lepota človeka je čista



duša, ki je z Bogom povezana. Iz knjige nam je p. Šinkovec prebral odlomek
o tem, kako je hudič (ki je zavisten lepega) skušal Antona odvrniti od aske-
ze. Antonu so se podile po glavi misli na slavo, premoženje, hrano, čare ži-
vljenja, žensko itd.; trpel je fizične bolečine, ko so ga napadli demoni v po-
dobi zveri, bika, leva, kače, zato je molil in v duši ostajal buden; po mnogih
poskusih so zli duhovi odnehali, ker Gospod ni pozabil na Antonov boj in ko
se je spustila svetloba nanj, so demoni iznenada izginili. Antonova obram-
ba je bila vera, ki je pečat in obramba – Gospod je vedno z nami. V knjigi je
povzetek o tem, kako vemo, kdaj gre za hude duhove (iz trušča in nereda
se poraja strah duše, nemir in neurejenost misli, brezvoljnost, žalost, strah
pred smrtjo, omahljivost značaja) in nasprotno od tega, ko je Bog v našem
srcu (gre za spokojne misli, pogum, srčnost, ljubezen do Boga, navzočnost
svetosti). V življenju bomo ves čas nihali med lučjo in temo. V knjigi na str.
49 piše kako se boriti: „Če zli duhovi govorijo, jih ne poslušajte, na noben
način se ne ukvarjajte z njimi, rajši zaznamujte sebe in prebivališče in moli-
te. Videli boste, kako bodo izginili“. Mnogo večjo moč imajo zakramentariji;
blagoslov (osvobodi od prisotnosti hudiča), molitev, Božja beseda;  Božje
ime že odžene demone. Tako piše škof Atanazij. Sklep: razločevanje duhov
je velika stvar, ki jo je Cerkvi dal sv. Anton.

P. Šinkovec nam je s kronološkim pregledom nekaterih del in piscev, za-
čenši s Svetim pismom, predočil, da je krščanstvo z razločevanjem duhov
razvilo celo kulturo.  Seznanili smo se s primeri razločevanja duhov pri du-
hovnih piscih, najprej v Stari zavezi, nato v Novi zavezi, ko Jezus izganja du-
hove; sv. Pavel v 5. pogl. od 19. do 22. vrstice Pisma Galačanom govori o
Sadu duha in delih mesa; v 1. Janezovem pismu v 4. pogl. beremo: „Ljubi,
ne zaupajte vsakemu duhu, ampak duhove preizkušajte, ali so od Boga“.
Razločevanju duhov so se v svojih delih posvečali zlasti jezuiti: sv. Ignacij
Loyola z deloma Duhovne vaje (Lj., 2007) in Romarjeva pripoved (Lj., 1990);
kardinal Tomaš Špidlik s knjigo Osnove krščanske duhovnosti (Mb., 1998,
2009) (poglavje o razl. duhov) in s knjižico Starec Ignacij (Lj., 2003); knjižica
neznanega avtorja Pripoved ruskega romarja (v slovenščini 1992, 2008 in
2017); v 2. zvezku
dela La Filocalia (4
zv.,  Torino,  1982-
1987);  italijanski
jezuit Silvano Fau-
sti  z  delom  Prilo-
žnost in skušnjava:
umetnost razloče-
vanja in odločanja
(Lj., 2000).
Zapisala Darja Rome



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, 3. , 3. FEBRUARJAFEBRUARJA: 4. nedelja med le-

tom; goduje sv. Blaž, škof-mučenec 

• TTOREKOREK, 5. , 5. FEBRUARJAFEBRUARJA: godujeta sv. Agata, de-
vica-mučenka ter sv. Avito, škof – Po večerni
sv. maši bo redno čiščenje cerkve. Vsi, ki bi 
želeli sodelovati, vabljeni, da se pridružite.

• PPETEKETEK, 8. , 8. FEBRUARJAFEBRUARJA: goduje sv. Hieronim, 
redovnik – Slovenski kulturni dan, dela 
prost dan

• NNEDELJAEDELJA, 10. , 10. FEBRUARJAFEBRUARJA: 5. nedelja med le-
tom – godujeta sv. Sholastika, redovnica 
ter bl. Alojzij Stepinac, škof 

• PPONEDELJEKONEDELJEK, 11. , 11. FEBRUARJAFEBRUARJA: Lurška Mati 
Božja, goduje sv. Benedikt, menih

• ČČETRTEKETRTEK, 14. , 14. FEBRUARJAFEBRUARJA:  godujeta
sv. Valentin (Zdravko), mučenec
ter sv. Anton, redovnik 

• SSOBOTAOBOTA, 16. , 16. FEBRUARJAFEBRUARJA: godujeta
sv. Julijana, mučenka ter sv. Onezim, škof 

• NNEDELJAEDELJA, 17. , 17. FEBRUARJAFEBRUARJA: 6. nedelja med le-
tom – goduje sv. Aleš, redovni ustanovitelj 
– Ob 18. uri bo srečanje Župnijskega pasto-
ralnega sveta. Člani vabljeni! 

SSVETIVETI  NADANGELNADANGEL M MIHAELIHAEL

Sveti nadangel Mihael  

brani nas v boju  

bodi nam v pomoč zoper zlobnost

in zalezovanje hudobnega duha.  

Ukroti naj ga Bog 

ponižno zato prosimo.

In ti vodnik nebeške vojske

 satana in druge hudobne duhove

ki hodijo po svetu v pogubo duš

z Božjo močjo v pekel pahni.
Amen

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
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