
88  
LETOLETO XXXIII XXXIII

CCVETNAVETNA

NEDELJANEDELJA

14. april 2019

MMLADIMLADIM –  – IZZIVIZZIV  
FANT – DEKLE! Mlada sta, med številnimi vrstniki. Na razpotjih zorenja. Pri izbi-

ri šole. Poklica. V dvomih glede družbe, prijateljev, ljubezni. Mikov je veliko. Še
več pa slabih zgledov. Politični vodje Evropske Skupnosti so izgubili kompas. V
ustavo EU niso vpisali, da je krščanstvo temelj naše omike. Iz ozira do številnih
prebivalcev nekdanjih kolonij. Tem se pridružujejo še mnogi prišleki. Tudi posme-
hljivi in nasilni. Sama Evropa se je zelo odtujila krščanskemu življenju. Tudi Slo-
venci smo razvrednotili družino z zakonskimi razvezami in številnimi splavi.

Naši liberalni politični vodje ne priznavajo Boga. Niso z ostalimi evropskimi dr-
žavami obsodili  Zla 20. stoletja – komunizem. V takem megleno - zadušljivem
ozračju se vi, mladi, res težko usmerjate za osebno in narodovo zdravo rast in
srečno prihodnost.

Vstalega Zveličarja so učenci hoteli zadržati pri sebi. Rekel jim je: » Za vas je do-
bro, da grem k Očetu. Sicer vam ne bom poslal Svetega Duha.« In še opozoril: Ne
razhajajte se, ostanite v Jeruzalemu!« Ubogali so ga. Skupaj z Marijo, Jezusovo
materjo so čakali v bratski ljubezni in molitvi. Deseti dan po Jezusovem vnebo-
hodu je privršal močan veter,  vrh njihovih glav so se pojavili  ognjeni plameni.
Sveti Duh jih je napolnil z razumevanjem in znanjem tujih jezikov. Pripravljeni na
žrtve so pogumno oznanjali Kristusa Odrešenika in Božje kraljestvo. Oni in prvi
kristjani so z mučeniško smrtjo premagovali imperije – z revolucijo ljubezni. Ena-
kosti. Bratstva.

Po njih je deloval Sveti Duh, tretja Božja oseba, poosebljena Ljubezen. »Ki izha-
ja iz Očeta in Sina...

Fant, dekle! Sta že krščena v »imenu Očeta in Sina in Svetega Duha?« A človek
se ne zveliča sam. Potujemo z nepregledno karavano kristjanov proti nebesom.
Naš zgled, dober ali slab, vpliva na druge. Sta prejela zakrament svete birme? Z
darovi Duha omogoča zrelost za apostolsko pričevanje. Ljudje čakajo na vaju. Na
luč in resnico. Se priporočata Svetemu Duhu pred učenjem in delom? - Prežarita
sedanji svet s prisotnostjo Svetega Duha!

P. France Šetar



KAJ JE CERKEV?KAJ JE CERKEV?
Z Z DEKANIJSKEGADEKANIJSKEGA  SREČANJASREČANJA  ČLANOVČLANOV ŽPS  ŽPS VV Š ŠENTVIDUENTVIDU (3) (3)

Po  uvodnem  predavanju  'Kaj  pomeni  biti  Cerkev
(občestvo),  predavatelja  g.  Petra  Kokotca,  ravnatelja
semenišča v Ljubljani, smo delali v skupinah.

V naši skupini je  o temi bogoslužje najprej spregovoril
g. župnik z Vrhnike. Navedel je sodelavce pri bogoslužju:
ministrante,  bralce  Božje  besede,  izredne  delivce

obhajila, pevce in pritrkovalce. Po nekaterih večjih župnijah se predstavniki
teh  različnih  skupin  združujejo  v  liturgično  skupino.  Skupno  vsem
liturgičnim sodelavcem je služenje, služenje duhovniku in po njem Jezusu,
in občestvu. Sodelovanje pri bogoslužju ni nastop, ampak je oznanjevanje
Kristusa.

Nato  nam  je  g.  župnik  Gregor  Gorenc  spregovoril  o  konstituciji  o
cerkvenem  bogoslužju  (o  cerkvenih  dokumentih).  Evharistija  ni  samo
spomin na dogodek, ampak je dogajanje, je sodelovanje Božje navzočnosti,
je poroštvo prihodnje slave, je tudi naša zahvala.

Cerkveno bogoslužje se je razvijalo od prvih improvizacij do liturgičnih
obrazcev (4. stoletje) in do cerkvenih knjig za enotno bogoslužje.

II. vatikanski koncil prinaša novosti: uporabo domačega jezika, duhovnik
je  obrnjen  k  ljudstvu,  poudarja  se  občestvo.  Glede  sodelovanja  pri
bogoslužju je treba upoštevati,  da so vsi  prispevki (razni uvodi,  razlage,
ipd.)  jasni,  skrbno  pripravljeni  in  odobreni  od  župnika.  Naj  ne  bo  več
prispevkov naenkrat. pozdravi ne spadajo v liturgijo, zahvale pa tik pred
zadnji blagoslov.

Ljudske  pobožnosti  in  liturgija  si  ne  nasprotujejo.  Pobožnost  naj  bo
vedno  v  soglasju  z  bogoslužjem  in  odobrena  od  župnika.  Ljudska
pobožnost  je  priznanje  Boga,  vendar  je  sveta  maša  nenadomestljiva.
Obseg ljudske pobožnosti ni pomemben (1 ali 4 rožni venci), važno je, kako
poglobljeno, zbrano je pobožnost opravljena. V bogoslužnem letu se ta
pobožnost  spreminja.  Pobožnost  lahko  opravlja  skupina  vernikov  ali
posameznik sam za razliko od sv. maše, ki jo lahko opravlja le duhovnik. 

Zapisala: R. Pintarič

IIZZ  KONCILSKEKONCILSKE  POSLANICEPOSLANICE  UMETNIKOMUMETNIKOM  (RIM -   (RIM - ADVENTADVENT 1965)  1965) 
Tudi vam umetnikom, ki vas je prevzela lepota in ki zanjo delate... vsem

vam kliče Cerkev koncila: Če ste prijatelji  prave umetnosti,  ste tudi naši
prijatelji!  Zvezo z vami je Cerkev sklenila že v davnih časih...  Cerkev vas
potrebuje danes ravno tako kot včeraj. Zato se obrača na vas in vam kliče:
Ne  dopustite,  da  preneha  ta  kar  najbolj  plodna  zaveza!  Ne  branite  se
postaviti svojih talentov v službo božje resnice, ne zapirajte svojega duha



navdihom  Svetega  Duha!  Svetu,  v  katerem  živimo,  je  lepota
potrebna, da ga ne prekrije somrak obupa. Lepota in resnica, obe
razveseljujeta človeško srce. Obe pomenita dragocen dosežek, ki
mu zob časa ne more do živega in ki druži človeška pokolenja v
skupnem občudovanju. In to vse po vaših rokah… Zato naj bodo
te roke čiste in nesebične! Zavedajte se, da ste varuhi lepote v
svetu!...  Vedno in  povsod ostanite  zvesti  svojim idealom!  Tako

boste  vredni  Cerkve,  ki  vam  po  nas  pošilja  izraze  svojega  prijateljstva,
rešitve, milosti in blagoslova.  

Izbor besedila: D.Miklavčič

DDOGODKIOGODKI  VELIKEGAVELIKEGA  TEDNATEDNA: : 
CVETNACVETNA  NEDELJANEDELJA - nedelja, 14. aprila 
• Ob 9.15 uri vabljeni pred Florjansko cerkev

na  blagoslov  zelenja.  V  procesiji  bomo
nato skupaj šli v cerkev. 

• Popoldne ob 15. uri bo križev pot na grad,
začnemo v cerkvi sv. Florijana!

VVELIKIELIKI  ČETRTEKČETRTEK - četrtek, 18. aprila
• sv. maša bo ob 18.30 uri, 
• po sv. maši bo molitev z Jezusom v ječi.

VVELIKIELIKI  PETEKPETEK - petek, 19. aprila: 
• Ob 15. uri bo v cerkvi Križev pot. 
• Obredi Velikega petka se bodo začeli ob 18:30 uri,

po obredih bo molitev z Jezusom v grobu. Ta dan je
strogi post.

VVELIKAELIKA  SOBOTASOBOTA - sobota, 20. aprila:  
• Blagoslov  ognja bo  ob  7.  uri  zjutraj  na

župnijskem dvorišču. 
• Blagoslov jedil bo vsako polno uro od 10. do

17. ure. 
• Velikonočna vigilija se bo začela ob 19. uri. 



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
• Nedelja, 14. aprila: cvetna nedelja – goduje sv. Valerijan, mučenec 
• Ponedeljek, 15. aprila:  godujeta sv. Helena, kneginja ter sv. Teodor,
mučenec. Ob 20:30 uri bo pri nas Koncert klasične sakralne 
• Napoved dogodkov velikega tedna glej stran nazaj!
• NNEDELJAEDELJA,  21.  ,  21.  APRILAAPRILA:  :  VELIKAVELIKA  NOČNOČ  –  goduje sv.  Anzelm, škof,  mučenec;
Vstajenjska  sv.  maša  (s  procesijo)  bo  ob  7.45  uri,  ostale  sv.  maše  po
nedeljskem  razporedu.  Pri  sv.  Jožefu  bo  ob  15.  uri  zaobljubljena
protipotresna pobožnost, vodil jo bo g. nadškof metropolit Stanislav Zore
• PPONEDELJEKONEDELJEK,  22.  ,  22.  APRILAAPRILA:  VELIKONOČNIVELIKONOČNI  PONEDELJEKPONEDELJEK -  goduje  sv.
Aleksandra, mučenka – Svete maše bodo po nedeljskem razporedu. 
• TTOREKOREK,  23.  ,  23.  APRILAAPRILA:: velikonočna osmina - godujeta  sv. Jurij,  mučenec
ter  sv.  Adalbert  (Vojteh),  škof,  mučenec.  Slovesna  sv.  maša ob  godu
zavetnika mesta Ljubljane bo na grajskem dvorišču ob 17. uri. Ta dan
ne bo večerne sv. maše ob 18.30 v cerkvi sv. Jakoba.
• SSOBOTAOBOTA,  27.  ,  27.  APRILAAPRILA::  goduje  sv.  Hozana,  devica.  Dela  prost  dan,  sv.
maše bodo po nedeljskem razporedu. 
• NNEDELJAEDELJA, 28.  , 28.  APRILAAPRILA:  :  BELABELA  NEDELJANEDELJA,  ,  NEDELJANEDELJA  BOŽJEGABOŽJEGA  USMILJENJAUSMILJENJA –
Pri sv. Jožefu bo ob 14. uri skupna molitev, ob 15. uri bo pred
Najsvetejšim  rožni  venec  Božjega  usmiljenja,  ob  16.  uri  pa  bo
slovesna sv.  maša na čast Božjemu usmiljenju.  Po blagoslovu z
Najsvetejšim  bo  po  sv.  maši  počastitev  relikvij  treh  svetnikov
Božjega usmiljenja: svete Favstine Kowalske, bl. Mihaela Sopočka in sv.
Janeza  Pavla  II.  Priložnost  bo  za  sv.  spoved  in  popolni  odpustek.
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


	8 leto XXXIII
	Mladim – izziv
	KAJ JE CERKEV?
	Z dekanijskega srečanja članov ŽPS v Šentvidu (3)

	Iz koncilske poslanice umetnikom (RIM - advent 1965)
	Dogodki velikega tedna:
	Napovednik

