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MMLADIMLADIM –  – IZZIVIZZIV  
Fant - dekle!  
Sta že kdaj stradala? Iz lastne pobude? Kar nekaj anoreksičnih deklet sem

srečal.  Z razlogi  sem jim hujšanje odsvetoval.  Šestnajstleten sem bil  po
vojni  v trimesečnem zaporu povsem izstradan. Enako je bilo v učilnici  s
preštevilnimi  mladci.  Vse  nas  pa  je  vzdrževala  vera  v  Boga  in  jutranje
duhovno sveto obhajilo.  Na poti  domov so 46 od teh fantov na vodiški
gmajni pobili pijani moški z noži in demonske ženske z motikami. Srečali se
bomo v nebesih.

Rekruti  smo leta 1949/50 v Vojvodini  lačni  opravili  vojaško urjenje.  Še
huje je bilo ozračje brez duhovnosti. O božiču in veliki noči sem specialni
pregled srca izkoristil za prejem obhajila v novosadski stolnici. Človek je
fizično-duhovno bitje.  Če zanemariš eno ali  drugo plat,  nisi  več celovita
osebnost.

Fant  –  dekle!  Se  strinjata,  da  brez  zadostne  hrane  človek  ne  zmore
zahtevne poti  ali  gorskega vzpona?  In,  da  lačen ne moreš študirati?  Pa
menita, da se brez duhovne hrane (molitve, maše, obhajila) kristjan ohrani
v  današnjem  svetu?  Vse  kaže,  da  se  kmalu  ne  loči  od  brezbrižnih  in
nevernih.

Jezus je v Kafarnaumu rekel: »Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če
kdo jé od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom jaz dal, je moje
meso za življenje sveta.« Takrat so ga številni učenci zapustili. Niso dojeli
Božje  modrosti  in  ljubezni...Pri  zadnji  večerji  je  Jezus  vnaprej  opravil
nekrvavo daritev, s spremenitvijo kruha in vina: »Vzemite in jejte od tega
vsi, to je moje telo, ki se daje za vas ...«Vzemite in pijte iz njega vsi, to je
kelih  moje  krvi  nove  in  večne  zaveze,  ki  se  za  vas  in  za  vse  preliva  v
odpuščanje  grehov.  To  delajte  v  moj  spomin.«  Maša  z  obhajilom  je
obnavljanje  Jezusove  daritve  na  križu.  Prvi  kristjani  so  se  krepili  z



evharističnim  Kristusom  v  katakombah  in  po  hišah.  Po  letu  313  pa  v
cerkvah.

Ivan  Cankar  je  pred  svetovno vojno  nekaj  dni  preživel  v  Sarajevu,  pri
bratu  duhovniku.  Hodil  je  na  sprehode  z  jezuitom,  bogoslovnim
profesorjem.  Opravil  spoved in  prejel  sveto obhajilo.  Domov se je  vrnil
pravi  Ivan,  bolj  urejen.  Tudi  francoski  diplomat,  pesnik,  dramatik  Paul
Claudel je jutra začenjal s sveto mašo. Tako mnogi kristjani vseh časov po
svetu. Fant – dekle! Zmoreta živeti Jezusovo naročilo: »Bodite sveti kakor
je svet moj Oče v nebesih!« Nedosegljivo. A  pri Troedinem Bogu, Mariji,
Jožefu je trajna, popolna sreča. Delujta za dom in svet. Boljši od tega, ki
vaju obkroža.

P. France Šetar
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Gospod Mario Plešej nam je ob svojih digitalnih posnetkih predstavil svo-
je božično – novoletno potovanje po sončni Kaliforniji. Skupaj s patrom Pe-
trom Lahom sta poletela z Brnika preko Nizozemske v San Francisco, kjer
sta bivala pri jezuitih in je p. Lah predaval na univerzi. 

Slišali smo nekaj osnovnih podatkov o Kaliforniji, ki je velika za 21 Slove-
nij, tretja največja zvezna država, na zahodu meji na Tihi ocean, ima dve
gorski verigi (obalno in Sierro Nevado na vzhodu), vmes pa centralno regi-
jo z rekami; v zimskem času je temperatura od 10-15 stopinj. Kalifornija je
znana po univerzah Stanford in Berkeley in po Silicijevi dolini (IT tehnologi-
je). Mesto San Francisco ima okrog osemsto tisoč prebivalcev in je najbolj
znano po mostu Golden Gate, peščenih plažah in klifih ob Tihem oceanu,
stari cestni železnici oz. tramvaju (Cable Car) za turiste, hiši čokolade, itd. 

Slovenska skupnost ima v San Franciscu svojo cerkev in Slovensko hišo.
Oba popotnika sta tu spoznala nekaj Slovencev in častnega konzula Slove-
nije Thomasa J. Brandija, ki ima po materi slovenske korenine (oba z ženo

sta za oglede po K. posodila avto). 
Romarji  smo  si  na  čudovitih  po-

snetkih  g.  Maria  ogledali  mesti  Oa-
kland in Santa Cruz,  misijonske cer-
kve, sekvoje (redwood tree) v naro-
dnem parku, umetno jezero (voda za
namakanje), zajezeno reko za HE, ob-
morsko in gorsko naravo (morje, klifi,
obalno gričevje);  „obiskali“  smo na-
rodni park Yosemiti z znamenito gra-
nitno goro El Capitan (znano plezali-



šče) in goro Half Dome; resnično zanimivi so bili posnetki iz puščave z ime-
nom Dolina smrti (Death Valley) s sipinami, kamnitimi skladi in kanjoni ter
najnižjim delom, 86 m pod morsko gladino, kjer je ravnina bela od soli (ne-
koč bilo tu jezero) in je poleti najbolj vroč kraj v sev.  Ameriki (40 stopinj).
Ta puščava leži delno v sosednji državi Nevada,  kamor sta se popotnika
odpeljala še v zabaviščno mesto Las Vegas. V imenu skupine Romarji hvala
g. Mariu.

Zapisala D. R.

KKAJAJ  JEJE C CERKEVERKEV??
Z Z DEKANIJSKEGADEKANIJSKEGA  SREČANJASREČANJA  ČLANOVČLANOV ŽPS  ŽPS VV Š ŠENTVIDUENTVIDU  (2)  (2)

SSKUPINAKUPINA  ZAZA  KATEHEZOKATEHEZO  ODRASLIHODRASLIH

Delo v skupini sta vodila g. Jože Trpin iz župnije Ljubljana – Podutik in g.
Jure Koželj, župnik župnije Preska.

Sodelovalo nas je 9 članov različnih ljubljanskih župnij.   V prvem delu je
vsak član predstavil oblike kateheze za odrasle, ki že potekajo v posame-
znih župnijah, nato pa je g. Jože predstavil tečaj »Alfa«. 

Ideja je nastala v Angliji. Tečaj deluje na osnovi pogovora o različnih te-
mah in življenjsko pomembnih vprašanjih. Lahko je organiziran za več žu-
pnij in tako omogoča tudi povezovanje med župnijami. Po uvodnem preda-
vanju poteka pogovor v sproščenem vzdušju, ob mizah, prigrizku in glasbi.
Predavatelj je lahko duhovnik, redovnik, redovnica, laik, zakonca… Obisko-
valci so gostje in hkrati udeleženci. Ob vsaki mizi je moderator, ki usmerja
potek pogovora. Tečaj je namenjen razočaranim, tistim, ki so bili v mladosti
povezani s Cerkvijo, pa so se kasneje oddaljili, iskalcem in tistim, ki želijo
poglobiti vero.…. Osrednji del srečanja je sv. maša.

To je nova oblika evangelizacje, kot neke vrste misijon in je vzporednica z
neokatehumenatom.

 V nekaterih župnijah imajo  organizirane tudi večere za moške, večere za
ženske, svetopisemske skupine, ki osvetljujejo Božjo besedo prihodnjih ne-
delj in zakonske skupine.

V zaključnem delu smo razmišljali  kaj  bi  lahko vsak od nas naredil  za
oznanjevanje odraslim. Spoznali  smo, da je priložnosti  in načinov veliko,
potrebno pa je dovolj gorečnosti.                                                                   Mirjam

VVABIMOABIMO  VASVAS  NANA P POSTNOOSTNO  DUHOVNODUHOVNO  OBNOVOOBNOVO, 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 verou-
čence bo v času pričevanja potekal vzporedni program, v drugem delu pa si bo-
ste lahko starši naših veroučencev z otroki izdelali butare. Priporočen dar za 
material »ljubljanske butarice« je 2 EUR. 



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, 31.  , 31.  MARCAMARCA: 4. postna – goduje sv. Benjamin, mučenec – Pri
sv. maši ob 17. uri bo 4. postni večer z naslovom Župnija Preska skrbi za
bolne in umirajoče, spregovoril nam bo g. Jure Koželj, z glasbo pa nas bo
obogatil Dalibor Miklavčič. Vabljeni. – Začenja se letni čas, ne pozabite
ob 2. uri ponoči prestaviti uro za eno uro naprej, torej na 3. uro.
• TTOREKOREK, 2.  , 2.  APRILAAPRILA: godujeta sv. Frančišek Paolski, redovni ustanovitelj
ter Janez Payne, škof-mučenec – Ob 17, uri vabljeni na Duhovno branje
(v klet župnišča), vodi ga p. Silvo Šinkovec.
• SSOBOTAOBOTA,  6.  ,  6.  APRILAAPRILA:   godujeta  sv.  Viljem,  opat  ter  sv.  Gala,  vdova  -
Liturgična komisija Nadškofije Ljubljana vabi na srečanje bralcev, ki bo v
soboto, 6. aprila, v Cistercijanski opatiji, s pričetkom ob 9. uri. Govornik
bo  mag.  Božo  Rustja,  po  srečanju  pa  bo  sv.  maša,  ki  jo  bo  daroval
nadškof mons. Stanislav Zore. Po maši sledi še skupno kosilo.
• NNEDELJAEDELJA,  7.  ,  7.  APRILAAPRILA:  5.  postna,  tiha  nedelja   –  goduje  sv.  Herman,
redovnik. - Pri sv. maši ob 17. uri bo 5. postni večer z naslovom Vloga
prostovoljcev pri spremljanju umirajočih in žalujočih - Jani Kramar, pri sv.
maši bo pela skupina Sirius. Vabljeni!
• SSOBOTAOBOTA, 13. , 13. APRILAAPRILA:  godujeta sv. Martin I., papež-mučenec ter sv. Ida,
redovnica – Ob 9. uri vabljeni na Postno duhovno obnovo, z nami bosta
zakonca ČUŠIN. 
• NNEDELJAEDELJA, 14. , 14. APRILAAPRILA: 6. postna, cvetna nedelja – goduje sv. Valerijan,
mučenec  –  Ob  9.15  uri  vabljeni  pred  Florjansko  cerkev  na  blagoslov
butaric. V procesiji bomo nato skupaj šli v cerkev. Popoldne ob 15h bo
križev pot na grad, začnemo v cerkvi sv. Florijana! 

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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