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90 90 LETLET  ŽIVLJENJAŽIVLJENJA  

Dragi p. Jo e Kokalj, pogre amo vas. ž š
Z vami in za vas ostajamo tu v molitvi, 

zbrani okrog Gospodovega oltarja v upanju, 
da po te kih tednih potrpe ljivega akanja pride spet as, ž ž č č

ko vas bomo gore e poslu ali oznanjati č š
in razlagati Bo jo besedo.ž

Danes vam elimo iz srca vo iti ž šč
za va  astitljivi 90. rojstni dan, š č

ki zaokro a va e polno in rodovitno ivljenje ž š ž
kot odgovor na Gospodovo velikodu no ljubezen.š

Na koncu vsega je: 'Vstal je, ni ga tukaj!', 
ki je obljuba tudi vsem nam – rojstvo v ve no ivljenje.č ž

Bog vas ivi! Hvale ni PS in upljani Sv. Jakobaž ž Ž ž
Voščilo p. Jožetu, ki smo mu ga na rojstni dan odnesli v bolnišnico

P. Jože Kokalj je 25. februarja dopolnil 90. let življenja. V petek
1. marca je bil  iz Nevrološke v Ljubljani prepeljan v zdravilišče
Dobrna, kjer je začel 14 dnevno rehabilitacijo. Je dobre volje, se
lepo pogovarja in rad pošali. Ker je bil dolgo samo v postelji je
precej negotov v nogah, zato trenutno potrebuje pomoč pri hoji.
Upamo, da bo rehabilitacija uspešna in se bo p. Jože lahko kmalu
vrnil  med  nas.  Priporočamo  ga  v  molitev.  On  vse  v  župniji
prisrčno pozdravlja, vsakega prav posebej!!!



MMLADIMLADIM –  – IZZIVIZZIV  
Fant! Dekle! 

Želita si ljubezni? Stalne. Zveste. Lepe. Večne?
Na svetu ni nič večnega. Večen je le njegov Stvarnik.
Veruješ vanj? Ni ti treba. Če pa želiš, lahko odkriješ iz

Nove zaveze , da te ljubi Bog. Ki je več od očeta ali matere. 
Ki je "Očka" - "ABBA". Tako ga sam Jezus imenuje.

Ljubi te za vso večnost. To zveš v "očenašu".
Vera pa je Božje darilo. Razumno ga je sprejeti.

Pascal: vernik z razlogom je hkrati zanesljiv znanstvenik in resen mislec".

P. France  Šetar

KKRATKORATKO  POROČILOPOROČILO  SS  SREČANJASREČANJA ŽPS ŽPS
V nedeljo 17. 2. 2019 se je na re-

dnem mesečnem srečanju sestal Žu-
pnijski  pastoralni  svet.  Obravnavali
smo nekaj tem. Najprej smo govorili
o tem, da bi  se v cerkvi po klopeh
razdelili listki z nekaj molitvami, ma-
šujoči duhovnik pa bi skupaj z verni-
ki  zmolil  eno ali  več teh molitev
po  sv.  obhajilu  ali  ob
koncu  sv.  maše.  Pre-
dlog  smo  z  veseljem
sprejeli,  saj  bodo
tako  prisotni  lahko
bolje sodelovali pri
teh molitvah.

Pogovarjali  smo
se tudi o vsebini Žu-
pnijskega  lista,  ki  naj
bi v bodoče vsebo-
val več   tematik o utripu ži-
vljenja  v  naši  župniji,  kolikor  bo to
mogoče in  kolikor  se  bodo odzvali
člani, ki delujejo v različnih dejavno-
stih  v  župniji.  Za  objavo  v  župnij-
skem listu pa so povabljeni tudi žu-

pljani, ki lahko napišejo kakšne svoje
izkušnje,  zanimive  dogodke,  misli,
kulturno duhovne prispevke in  po-
dobno.

Potrdili  smo  program  za  postne
večere. Proslavo za 90. rojstni dan p.
Jožeta Kokalja smo preložili (kdaj bo

je  odvisno  od  njegovega
okrevanja).

Na  koncu  smo  se
dotaknili  tudi  stro-
škov  za  obnovo
Frančiškove kapele
in  ugotovili  smo,
da se bomo slej ko

prej  morali  odločiti
za  kakšno  akcijo  zbi-

ranja  denarja  v  ta  na-
men. Župljani pa lahko v ta na-

men vedno darujejo tudi v nabi-
ralnik za obnovo cerkve, ki se naha-

ja levo zadaj v cerkvi pri oltarju Žalo-
tne matere Božje (pri spovednici).

Srečanje smo zaključili  z molitvijo
za zdravje p. Jožeta Kokalja. 

J. Kolar



VVABLJENIABLJENI    NANA    POSTNEPOSTNE  VEČEREVEČERE    

SPREML JANJE UMIR A JOČIHSPREML JANJE UMIR A JOČIH

v cerkvi sv. Jakoba v Ljubljani v cerkvi sv. Jakoba v Ljubljani 
vsako postno nedeljo  ob 17. uri.vsako postno nedeljo  ob 17. uri.

Letošnje  postne  večere  pripravlja  Hiša  Ljubhospic  in  tekom  postnih
večerov  bomo  lahko  slišali  o  globokih,  zanimivih,  tudi  pretesljivih
izkušnjah prostovoljcev pri delu z umirajočimi, o tem, kako jih pripravljajo
na smrt, kako naj bi ravnali z žalujočimi ... Pripravili so spekter zanimivih in
raznolikih tem o tem občutljivem in posebnem življenjskem obdobju.

PPREDVIDENIREDVIDENI  PROGRAMPROGRAM  POSTNIHPOSTNIH  VEČEROVVEČEROV::
-  1. 1. POSTNIPOSTNI  VEČERVEČER,  10. ,  10. MARCAMARCA:  Hiša ljubezni: hiša misijona, dr.
Marjan  Sedej  bo  predstavil  hišo  Ljubhospic  in  njeno
poslanstvo, pel bo župnijski zbor sv. Jakoba.

-   2.  2.  POSTNIPOSTNI  VEČERVEČER,   17.  ,   17.  MARCAMARCA:   Resnična  hrana:  ljubezen;
medicinski  in  humano-duhovni  model,  govorila  bo  gospa
Tatjana Fink, z glasbeno spremljavo bo večer obogatil Dalibor
Miklavčič. 

-   3.  3.  POSTNIPOSTNI  VEČERVEČER,   24.  ,   24.  MARCAMARCA:   Molitev  za  umirajoče  in
pokojne, glasbeno spremljavo bo pripravil Dalibor Miklavčič.. 

-  4.  4.  POSTNIPOSTNI  VEČERVEČER,  31.  ,  31.  MARCAMARCA:  Župnija Preska skrbi za dom
starejših  občanov,  izkušnja  in  novosti,  govoril  bo  župnik
župnije Preska, g. Jure Koželj, glasbeno spremljavo bo pripravil
Dalibor Miklavčič. 

-  5.  5.  POSTNIPOSTNI  VEČERVEČER,   3.  ,  3.  APRILAAPRILA:  (Kultura  slovesa, spremljanje
žalujočih, glasbeno pa bo večer popestrila skupina Sirius)*.

Po sv.  maši  bo  druženje  v  sobi  srečanj  in  priložnost,  da  boste
govornika  vsakega postnega večera  še  kaj  dodatnega vprašali  o
temi, o kateri bo govoril.

Toplo  vabljeni! 

* Možna sprememba teme in datuma petja Siriusa



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. MARCAMARCA: 8. nedelja med letom – goduje sv. Kunigunda, cesarica 

• TTOREKOREK 4.  4. MARCAMARCA:  godujeta sv. Hadrijan, mučenec ter sv. Olivija (Livija), mučenka 
– pust – Ob 17. uri vabljeni na duhovno branje (v kleti župnišča), ki ga pripravlja
DKPS, vodi pa ga p. Silvo Šinkovec. Bral se bo 2. del Pavlovega pisma Efežanom. 
– Po večerni sv. maši bo čiščenje cerkve, kdor želi in zmore, se lahko pridruži.  

• SSREDAREDA 6.  6. MARCAMARCA:: pepelnica - goduje sv. Fridolin, opat

• ČČETRTEKETRTEK 7.  7. MARCAMARCA: godujeta sv. Perpetua in Felicita, mučenki ter sv.
Pavel, škof  

• NNEDELJAEDELJA 10.  10. MARCAMARCA: 1. postna nedelja, 40 mučencev – Pri sv. maši ob 17. uri bo 
1. postni večer z naslovom Hiša ljubezni, dr. Marjan Sedej bo govoril o predsta-
vitvi hiše Ljubhospic in njenem poslanstvu. Vabljeni! 

• TTOREKOREK 12.  12. MARCAMARCA:  godujeta sv. Justina, redovnica ter sv. Doroteja, mučenka – 
gregorjevo – Ob 17. uri vabljeni na duhovno branje, kjer se bo bral 1. del Pavlo-
vega pisma Galačanom. Vabljeni.

• ČČETRTEKETRTEK 14.  14. MARCAMARCA:  godujeta sv. Matilda, kraljica ter sv. Lazar Milanski, škof 

• SSOBOTAOBOTA 16.  16. MARCAMARCA: godujeta sv. Hilarij Oglejski, škof ter sv. Herbert, škof - kvatre

• NNEDELJAEDELJA 17.  17. MARCAMARCA: 2. postna nedelja, papeška nedelja – goduje sv. Patrik, škof 
– Pri družinski sv. maši ob 9.30 se bodo občestvu predstavili letošnji prvoobha-
janci. Župljanom bodo podelili listke s svojimi imeni, da bi le-ti zanje molili. Va-
bljeni! – Pri sv. maši ob 17. uri bo potekal 2. postni večer z naslovom Resnična 
hrana – ljubezen, o kateri nam bo spregovorila gospa Tatjana Fink. Vabljeni! - 
Ob 18. uri bo srečanje Župnijskega pastoralnega sveta. Člani vabljeni, da se 
srečanja udeležite.

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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