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6. 6. NEDELJANEDELJA

MEDMED  LETOMLETOM

17. februar 2019

PPROŠNJAROŠNJA  ZAZA  UČLJIVOUČLJIVO  SRCESRCE  

O Gospod, daj mi modro srce,
ki ga ne bo odvrnila od tebe nikakršna sanjarija.

Daj mi žlahtno srce,
ki ga ne bo oskrunila ponižujoča nezmernost.

Daj mi pošteno in iskreno srce,
ki ga ne bo zapeljala nizkotnost.

Daj mi močno srce,
ki ga ne bo strla žalost.
Daj mi svobodno srce,

ki ga ne bo
zasužnjila nobena

hudobija.
Podari mi, o Bog,

razum, ki te spozna,
gorečnost, ki te išče,
modrost, ki te najde,
življenje, ki ti je všeč,

potrpežljivost, ki te v veri pričakuje,
zaupanje, ki te na koncu objame. Amen.

sv. Tomaž Akvinski; Youcat – molitvenik za mlade

IISKRICASKRICA: Človek, ti si siromak, 
ki mora Boga prositi za prav vse. 

(sv. Janez-Marija Vianney)



SSKUPINAKUPINA R ROMARJIOMARJI      
PPREDSTAVITEVREDSTAVITEV  DEJAVNOSTIDEJAVNOSTI  ININ  SKUPINSKUPIN, , KIKI  
DELUJEJODELUJEJO  VV  NAŠINAŠI  ŽUPNIJIŽUPNIJI (3) (3)

Ker je v naši župniji prisotnost starej-
ših posebno bogastvo,  tako človeško
kot duhovno, smo želeli ovrednotiti to
življenjsko  obdobje.  Da  bi  zadovoljili
duhovne potrebe in pričakovanja sta-
rejših,  da  bi  poživili  pastoralo  starej-
ših,  smo  ustanovili  skupino  Romarji.

Prvič so se Romarji  sestali v letu 2013, duhovni vodja je bil p.Lojze Bratina.
Skupina za starejše si je ime Romarji izbrala glede na vsebino in namen sre-
čanj v smislu, da smo
vsi  romarji  na  poti
proti večnosti. Ob re-
dnih  mesečnih  sreča-
njih,  ob druženju,  po-
sredovanju  izkušenj
se Romarji medseboj-
no bogatijo. Patra Loj-
zeta Bratino je nasle-
dil  p.  Silvo  Šinkovec,
skupini so se pridružili
tudi  pedagogi.  Ro-
marji  se še vedno občasno v  manjši zasedbi udeležujejo sprehodov, ro-
manj in praznovanja osebnih praznikov, se odpravijo v gledališče ali kino.

Druženja  v  skupini  Ro-
marji so koristna in zani-
miva, posebno kadar po-
vabijo goste, ki širijo ob-
zorja  Romarjev.  *Skozi
oči  popotnikov  so  Ro-
marji  lahko  spoznavali
Sveto  deželo,  misijonske
dežele,  imeli  so  prilo-
žnost  spoznati  globljo
razlago in pomen Svete-
ga  pisma,  pogovarjali  so

se tudi o kulturnih, zdravstvenih in drugih temah. Starejši se veselijo teh
srečanj, ker od njih vedno kaj dobrega in koristnega odnesejo. 

Zapisala: s. Darja Koželj



VVABLJENIABLJENI  
SSKUPINAKUPINA ROMARJI  ROMARJI ININ DKPS  DKPS 

vabita na srečanje, odprto za vse romarje in
popotnike skozi življenje 

ter ljudi dobre volje, v »sobi srečanj« (poleg
zakristije) v cerkvi sv. Jakoba

v sredo, 27. 2. 2019  ob 16.30 uri
Mario Plešej 

bo predstavil svoje božično-novoletno
potovanje po sončni Kaliforniji.

MMOLITVEOLITVE
PPOO  OBHAJILUOBHAJILU

DDUŠAUŠA K KRISTUSOVARISTUSOVA, posveti me. 
Telo Kristusovo, zveličaj me. 
Kri Kristusova, napoji me. 
Voda iz strani Kristusove, operi me.
Trpljenje Kristusovo, utrdi me. 
O dobri Jezus, usliši me. 
V svoje rane sprejmi me. 
Od tebe se ločiti ne pusti me. 
Ob uri moje smrti pokliči me 
in k tebi priti pusti me, 
da bom s tvojimi svetniki hvalil te 
na vekov veke. 
Amen.

SSVETIVETI  NADANGELNADANGEL M MIHAELIHAEL  
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

HHVALITEVALITE G GOSPODAOSPODA vsi narodi,
slavite ga vsa ljudstva zakaj močna je
do nas njegova ljubezen in zvestoba
Gospodova traja vekomaj.
O  Marija  lepa  vsa,  si  brez  madeža
skrbno  varuj  nas,  da  ne  izgubimo
Jezusa, zdaj in večni čas. Amen

PPOO  KONČANIKONČANI  SVSV. . MAŠIMAŠI::

HHVALAVALA  TITI  NEBEŠKINEBEŠKI O OČEČE 
za vse milosti svete maše.
Sprejmi jo v svojo čast 
in moje zveličanje.
Tvoj sveti blagoslov naj me spremlja
na vseh mojih potih 
in me vodi v večno življenje. Amen.



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, 17. , 17. FEBRUARJAFEBRUARJA: 6. med letom – goduje sv. Aleš, redovni ustanovi-

telj – Ob 18. uri bo srečanje Župnijskega pastoralnega sveta. Člani vabljeni!

• SSREDAREDA, 20. , 20. FEBRUARJAFEBRUARJA: godujejo sv. Leon Sicilski, škof ter
bl. Frančišek in Jacinta, fatimska pastirčka 

• ČČETRTEKETRTEK, 21. , 21. FEBRUARJAFEBRUARJA: godujeta sv. Peter Damiani,
škof ter sv. Irena (Mira), devica  

• PPETEKETEK, 22. , 22. FEBRUARJAFEBRUARJA: Sedež apostola Petra,  goduje sv.
Maksimilijan Puljski, škof 

• NNEDELJAEDELJA, 24. , 24. FEBRUARJAFEBRUARJA: 7. med letom – goduje sv. Matija, apostol
Slavnostna sv. maša ob 90. letnici rojstva p. Jožeta Kokalja, 
ki je bila napovedana za ob 9.30 uri bo zaradi bolezni sla-
vljenca preložena. P. Jožetu Kokalju želimo čimprejšnje 
okrevanje. 

• TTOREKOREK, 26. , 26. FEBRUARJAFEBRUARJA:  godujeta sv. Aleksan-
der (Branko), škof ter sv. Nestor, mučenec

• SSREDAREDA, 27. , 27. FEBRUARJAFEBRUARJA:  godujeta sv. Gabrijel 
Žalostne Matere Božje, redovnik ter sv. Bal-
domir, spokorni mož 

• SSOBOTAOBOTA, 2. , 2. MARCAMARCA: godujeta sv. Neža Praška, 
devica ter sv. Angela od Križa, redovna usta-
noviteljica 

• NNEDELJAEDELJA, 3. , 3. MARCAMARCA: 8. med letom – goduje sv. Kunigunda, cesarica 

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

ISKRICA:ISKRICA: 
Moliti pomeni bolj 

poslušati kakor govoriti. 
V premišljevanju 

Bog bolj gleda nas 
kakor pa mi njega.

(bl. Anton Martin Slomšek)
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