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MMLADIMLADIM –  – IZZIVIZZIV  
Fant – dekle! Zakaj sta žalostna? Ker okrog vaju ni veselja, pristnega

smeha? Ne v družbi, ne v ekonomiji, ne v kulturi in umetnosti... Povsod
vidita obraze, zazrte v mobije. Iščejo novice, čakajo na klic. Jezus je oznanil
največjo novost. Zdaj pa kliče neslišno. Tudi v vajino jedro. Ne prezrita ga!
Krenita na POT za Njim. Odkrila bosta čudovito dimenzijo veselja. Božji Sin

se je učlovečil, da odstre ljudem širna obzorja. 
Razodel je Trojstvo v Bogu: Stvarnika, Odrešenika, Posvečevalca. Vabijo

nas v razširjeno družino.
Z darom krsta lahko postaneta posvojena Božja otroka. Jezusova brat in

sestra. Rojena za nebesa. Kjer je zrenje Boga, slavljenje z angeli. Če Boga in
bližnjega ne ljubita dovolj ali celo prezirata Božji dekalog, vama v iskreni

spovedi in kesanju posvečeni duhovnik v Jezusovem imenu podeli odvezo
in vrne posvečujočo milost. Ki je velik vir veselja.

A poti za Kristusom ni brez boja. In brez trpljenja. Vendar vrhu Golgote
že uzreta zarjo zmage... Mel Gibson, igralec, režiser in grešnik, je s filmom

Kristusov Pasijon pokazal, kako zelo ljubi Bog človeka. 
Sedaj končuje film o Kristusovem vstajenju. Ki čaka tudi Jezusovega

učenca in učenko. To ponosno izpričujta! Resnica je neločljiva od veselja.
Po vajini sreči bodo še okoličani veseli. 

p. France Šetar

Prava ljubezen je tista, ki nas nekaj stane.  (Mati Terezija)



PPREDSTAVITEVREDSTAVITEV  PRVOOBHAJANCEVPRVOOBHAJANCEV  ININ  BIRMANCEVBIRMANCEV
S sedmimi otroki, ki bodo letos, v nedeljo, 5. maja, pristopili k prvemu

svetemu obhajilu, poglabljamo pomen svete maše ne samo v času verouka,
ampak tudi konkretno pri nedeljskih mašah, ko sodelujejo z različnimi uvo-
di, gestami in vstopajo v dialog z duhovnikom. Ob tem imamo hkrati kot
župnijsko  občestvo  priložnost,  da  spremljamo prvoobhajance  na  njihovi
poti vere.

V soboto, 16. marca, smo imeli že prvo sveto spoved in se Bogu zahvalili
za dar odpuščanja. Prav tako smo se udeležili duhovnih vaj za prvoobhajan-
ce pri sestrah na Bledu, kjer smo preko kateheze, igre, delavnic, peke kru-
ha in hostij razlagali Svetopisemske besede: »Vzel je kruh, se zahvalil, ga
razlomil, jim ga dal …« 

V naši župniji poteka verouk tudi za otroke s posebnimi potrebami iz Za-
voda Levec. Tudi med njimi je letos ena prvoobhajanka in skupina birman-
cev. Ti bodo prejeli zakramente pri večerni župnijski sveti maši v sredo, 22.
05. 

Vsi prvoobha-
janci in birman-
ci  se  nam  ob
pripravi  na  za-
kramente  pri-
poročajo v mo-
litev  in  nas  va-
bijo, da jih pod-
premo  tudi  s
svojo  navzoč-
nostjo  ob  pre-
jemu  zakra-
mentov. 

VVABILOABILO: : 
V župniji pripravljamo Postno duhovno obnovo, ki bo na cvetno soboto,

13.  aprila,  ob  9.  uri.  Z  nami  bosta  zakonca  Čušin.  Na  to  srečanje  ste
vabljeni  vsi  župljani,  lahko  povabite  tudi  sorodnike,  prijatelje.  Po
pričevanju bo možnost vprašanj, pogovora, spovedi. Dobrodošel je kakšen
prostovoljni  dar  za  gosta.  Za  veroučence  bo  v  času  pričevanja  potekal
vzporedni  program,  v  drugem  delu  pa  si  boste  lahko  starši  naših
veroučencev  z  otroki  izdelali  butare.  Priporočen  dar  za  material
»ljubljanske butarice« je 2 EUR. 



-  V  soboto,  6.  aprila,  bo  v  Cistercijanski  opatiji  v  Stični  srečanje
liturgičnih bralcev. Organizatorji vabijo: Pridite in povabite še druge!

- Svetopisemska skupina se začasno srečuje v samostanu v Repnjah, kjer
stanuje  njen  voditelj,  dr.  Marijan  Peklaj,  ki  zaradi  bolezni  težko pride  v
Ljubljano. Naslednje srečanje je v torek, 19. 3. ob 17h, brali bodo  Lk 7,18-
35. Vabljeni.

KKAJAJ  JEJE  CERKEVCERKEV??
Z dekanijskega srečanja članov ŽPS v Šentvidu  (1)

V soboto, 9. marca smo se predstavniki iz ljubljanskih župnij
srečali v Šentvidu, kjer smo razmišljali o tem, kaj je Cerkev, s
kakšnimi  težavami  se  srečuje  in  kako  (naj)  se  spreminja.

Nagovorila  sta  nas  Peter  Kokotec,  ravnatelj  ljubljanskega  semenišča  in
nadškof Stanislav Zore,  potem pa smo si  v skupinah podelili  izkušnje iz
naših župnij. Nekaj utrinkov s srečanja: 

Cerkev ni skupina ljudi, ki so se zbrali zaradi skupnega konjička ali zato,
da izvedejo nek skupen projekt. Cerkev je skupnost, ki je skupaj na poti s
Kristusom in v Kristusu. Cilj je Kristus – ne JAZ; ne kariera, ne oblast, denar,
uspešno  izvedeni  projekti,  …  Polna  cerkev  ob  dobro  pripravljenem
praznovanju nam daje občutek uspeha. Kaj pa srečanje, ki se ga udeleži le
peščica ljudi? Božja merila so drugačna od naših. Če je naš temelj in cilj
Kristus, nas uspeh ne bo prevzel in neuspeh ne potrl.

Organizacijske oblike v Cerkvi so se v zgodovini spreminjale, prav tako
oblike bogoslužja. Kar je bilo pred 500 ali 50 leti potrebno in koristno, ni
nujno tudi danes; a to ne pomeni, da je treba vse staro zavreči – pa tudi ne,
da je treba vse spremeniti.

Cerkev  je  skupnost,  ki  pije  iz  enega  vira,  ki  je  Sveti  Duh.  Ta  gradi
občestvo, ki je živo, odprto za vse,  prostor svobode in ustvarjalnosti.  In
veselja.

Stanje v Cerkvi  (pomanjkanje duhovnikov,  pa tudi  manj vernikov,  malo
aktivnih  sodelavcev)  nas  vabi  k  iskanju  rešitev  namesto  trmastega
vztrajanja pri svojem »prav«; k razmisleku, dialogu in predvsem zaupanju v
Božjo moč in darežljivost: Četudi se zdi, da nam je mnogo (ali vse) vzeto,
nič ne izgubimo. In še več dobimo. 

Izguba naj bo priložnost za rast. Če »moram« spremenim v »hočem«, bo
pot lažja.

Nadškof  Stanislav  Zore  je  še  povedal:  »Na  februarskem  škofovskem
srečanju  v  Rimu  sem  imel  priložnost  osebno  govoriti  s  papežem
Frančiškom. Povedal sem mu, kako Slovenci  molimo zanj  in po njegovih
namenih. Prisrčno se je zahvalil in se še za naprej toplo priporočil našim
molitvam.« 

Tatjana



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. MARCAMARCA: 2. postna, papeška nedelja – goduje sv. Patrik, škof – Pri 

družinski sv. maši ob 9.30 se bodo občestvu predstavili letošnji prvoobhajanci. 
Župljanom bodo podelili listke s svojmi imeni, da bi le-ti zanje molili. Vabljeni! – 
Pri sv. maši ob 17. uri bo potekal 2. postni večer z naslovom Resnična hrana – 
ljubezen, o kateri nam bo spregovorila gospa Tatjana Fink, glasbeno spremljavo
bo pripravil Dalibor Miklavčič. Po sv. maši bo druženje v sobi srečanj, kjer boste 
govornika na postnem večeru lahko še kaj dodatnega vprašali. Postne večere 
pripravlja Hiša Ljubhospic na temo Spremljanje umirajočih. Toplo vabljeni. - Ob 
18. uri bo srečanje Župnijskega pastoralnega sveta. Člani vabljeni.

• TTOREKOREK, 19. , 19. MARCAMARCA:  sv. Jožef, Jezusov rednik – ob 17, uri vabljeni na
duhovno branje (v klet župnišča), vodi ga p. Silvo Šinkovec, brali
bodo Pavlovo pismo Efežanom. – Sv. maši bosta ob 9.30 ter ob
18.30 uri.

• NNEDELJAEDELJA, 24. , 24. MARCAMARCA: 3. postna, goduje sv. Katarina Švedska, redovni-
ca. - pri sv. maši ob 17. uri bo 3. postni večer z naslovom Molitev za
umirajoče in pokojne, govornik bo p. Silvo Šinkovec. Vabljeni!

• PPONEDELJEKONEDELJEK, 25. , 25. MARCAMARCA: Gospodovo oznanjenje  - goduje sv. Rebeka, spokorna 
žena – Sv. maši bosta ob 9.30 ter ob 18.30 uri.

• TTOREKOREK, 26. , 26. MARCAMARCA:  godujeta sv. Larisa (Lara), mučenka ter sv. Ludgar, škof – Ob 
17. uri vabljeni na Duhovno branje, brali bodo Pavlovo pismo Galačanom. 

• NNEDELJAEDELJA, 31. , 31. MARCAMARCA: 4. postna, goduje sv. Benjamin, mučenec – Pri sv. maši ob 
17. uri bo potekal 4. postni večer z naslovom Župnija Preska skrbi za bolne in 
umirajoče, spregovoril nam bo g. Jure Koželj, z glasbo pa nas bo obogatil Dali-
bor Miklavčič. Toplo vabljeni. 

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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