
99  
LETOLETO XXXIII XXXIII

2. 2. VELIKONOČNAVELIKONOČNA

NEDELJANEDELJA

28. april 2019

MMLADIMLADIM I IZZIVZZIV (5) (5)
Fant – dekle! O Veliki noči pojemo: »Vstal je Kristus,

aleluja! Vstali bomo tudi mi!...« Veseli vzklik ob Jezu-
sovi zmagi nad smrtjo. Nad peklom. Nad sovražniki.
Napovedal je, da bo tretji dan vstal. Ob koncu zgodo-
vine bo spet prišel.  Z  vsem veličastvom. In  takrat?
Bosta na njegovi strani? Če duhovno vstajata vsako
veliko noč – kot Božja otroka.

Sovražniki Božjega kraljestva vselej skušajo zakriti
svoj poraz. Blaž Pascal: »Mnogi smešijo to, kar vera
govori o Eshatologiji. Bojijo se, da bi bilo to res. Strah
jih je, da ima vera prav.« Katekizem že otroke usmer-
ja k zadnjemu smotru: »Človek je ustvarjen, da Boga
spoznava, ga časti, ljubi in se tako zveliča.» Kar je isto

kot »priti v nebesa«.
Fant – dekle! Nasičena bosta, ko se prikaže veličastvo troedinega Boga.

Vajino srce je ustvarjeno za brezmejno. Tedaj se bosta veselila z drugimi
zveličanimi. Ob koncu poti.  Ob zrenju Vsemogočnega iz obličja v obličje
bosta zavrisnila in skupaj z angeli prepevala hvalnice. Razlegala se bo ve-
dno nova pesem. Stvarnika vesolja, Odrešenika Jezusa in Posvečevalca ver-
nih – Svetega Duha bosta ljubila brez srednika. Brez konca. Žeja vajinih src
po ljubezni bo končno zasičena – ob najvišjem Dobru. »Gospod, k sebi si
nas ustvaril in nemirno je naše srce, dokler se ne odpočije v Tebi«, je zapi-
sal sv. Avguštin. To bo končno brez brez konca. Večno.

Da, dekle in fant – ne bojta se Kristusa! In ne njegovega duhovnika, ki
vama posreduje Boga z izključno oblastjo odpuščanja in posvečevanja. Je
ambasador Absolutnega. Vstal je Kristus. Vstali bomo tudi mi! Mir in vese-
lje z vama!

P. France Šetar 



KKAJAJ  JEJE C CERKEVERKEV? ? 
Kako organizirati župnijski dan Kako organizirati župnijski dan 
Z dekanijskega srečanja članov ŽPS v

Šentvidu 9.3.2019
Po predavanju ravnatelja  semenišča

Petra Kokotca z naslovom Kaj je Cer-
kev? so nas v drugem delu srečanja po-
vabili v tiste skupine, v katere smo se
prijavili  ob  prihodu  v  Šentvid:  Bogo-
služje  (oblikovanje  pobožnosti  in  bo-
goslužja);  Oznanjevanje  (kateheza
mladih;  kateheza  odraslih;  urejanje
spletnih strani župnijskega lista /ozna-
nil);  Dobrodelnost  (župnija,  ki  daje);
Živo  občestvo  (kako  organizirati  žu-
pnijski dan / žegnanje); Vodenje /orga-
nizacija  (1. vodenje sej  ŽPS in pasto-
ralnih skupin;  2. koordinacija sodelav-
cev  in  dejavnosti  ob  povezovanj  žu-
pnij). Prepoznavali smo, kaj dela našo
župnijo živo in enkratno. 

V skupini „Kako organizirati župnijski
dan / žegnanje“ nas je bilo ob obeh vo-
diteljih  kakih   osemnajst  članov  ŽPS.
Vsak je povedal kdo je in iz katere žu-
pnije prihaja. Voditeljica nas je spomni-
la, kaj je živo občestvo. To so župnijska
srečanja,  družabni  dogodki,  župnijski
dan, žegnanjski dan, kava po maši, du-
hovne vaje, pogovori o veri, župnijska
romanja.  Župnijski  dan  lahko  župnija
obhaja na nedeljo, ko je obletnica po-
svetitve  cerkve,  ali  na  nedeljo  blizu
godu zavetnika cerkve oz.  župnije, ali
pa na tkim. žegnanjsko nedeljo. 

Voditeljica  nas  je  seznanila  s  tem,
kako v njeni župniji (Šmartno pod Šm.
Goro) organizirajo in se pripravljajo na
župnijski  dan (ki je obenem obletnica
posvetitve cerkve). Za leto 2019 imajo
na koledarju natisnjene planirane do-

godke.  Pol  leta  pred  župnijskim  dne-
vom  oblikujejo  vsebino  (osnutek),  ta
dan ima dobrodelno noto; vsak faran
prinese  predmet  za  tombolo,  tako
zbrani  denar  gre  za Karitas.  Naredijo
finančni načrt (za gosta, npr. folklorno
skupino),  izbor  nastopajočih  gostov,
zagotovitev gostincev (na prostem ko-
silo  gratis  za vse,  v  primeru dežja pa
kosilo v bližnji osnovni šoli), dogovor z
gasilci  za  mize,  ozvočenje  (na  pro-
stem), za plakate, obveščanje po radiu.

Dva meseca pred župnijskim dnevom
se sestane organizacijski odbor, ki pre-
trese tekoče zadeve, povabi k donaci-
jam,  določi  povezovalca  programa
(npr.  sposobna  učiteljica),  pripravi  se
gradiva za medije in se jim (npr. RTV)
pošlje program, se naredi plakat in na-
vede gosta;  je več objav:  na kratko v
župnijskem listu, na ambonu se prebe-
re tekst, se pozove kdaj in kam naj pri-
nesejo peciva.  Teksti  pripravljeni vna-
prej so: pisno povabilo prostovoljcem
z jasno zadolžitvijo; program, kronolo-
ško razdeljen po urah (maša, kosilo, od
11.  do  17.  ure  druženje).  Slovesno
mašo potrdi župnik,  ki  obvesti,  da bo
ofer.  Maši  sledi  kosilo,  medtem  igra
glasbena skupina, je srečelov in spreje-
manje dobitkov. Po kosilu se vrnejo v
cerkev,  kjer  se  v  eni  uri  odvije  pro-
gram.

Mesec  dni  pred župnijskim  dnevom
se pregleda donatorska sredstva,  do-
loči  odgovornost vodij  in vsak ve,  kaj
bo  delal,  pomemben  je  povezovalec;
pregleda  se  tiskovine  etc.  Dva  tedna
prej se obvesti župljane o poteku pro-
grama (v župnijskem listu še list o tom-



boli  in kosilu).  Zadnji  teden je zadnje
preverjanje gostincev, promocija za pi-
škote,  za  pomoč pri  razdeljevanju  na
pladnje in pri mizah (vabijo po e-pošti
in  prilepijo  program).  Nedelja  župnij-
skega dne: povezovalec medijem pove,
kdaj lahko fotografirajo, snemajo, do-
bijo  tekst,  zahvalo  in  pohvalo;  najavi
nastopajočega. Na koncu se nekdo za-
hvali župniku, nastopajočim, sodelujo-
čim. Preden se razidejo, še pospravijo.

Udeleženci  srečanja  smo  voditeljici
zastavili marsikatero vprašanje, pohva-
lili smo koledar kot dobro idejo za vse
nas. Vsak od nas je predstavil, kakšen

je župnijski dan ali žegnanje v njegovi
fari in tako smo si predali izkušnje, do-
bre  ideje  ter  napotke  za  naprej.  A  v
manjših farah z manjšim številom fara-
nov se  ne da izvajati  vseh prikazanih
aktivnosti.  Tudi  je  ponekod  problem,
da se farani premalo poznajo med se-
boj,  jih je težko pritegniti  k druženju,
po maši se mnogi razidejo.  En udele-
ženec je menil, da bi se morali med se-
boj spoznavati v skupinah v župniji. Na
župnijski  dan  naj  bi  bil  poudarek  na
programu oz.  na  župnijski  družini,  na
druženju.

Darja

SSLOVOLOVO  ODOD  SS. . MAJDEMAJDE  PANGERŠIČPANGERŠIČ  
Na predvečer cvetne nedelje, 13. aprila 2019, je v ne-
beški Jeruzalem vstopila naša sestra Majda Panger-
šič. V skupnosti na Gornjem trgu v Ljubljani smo se
od nje poslovili z molitvijo in daritvijo svete maše v
njeni sobi. Mašo zadušnico smo obhajali v sredo, 17.
aprila, na Rakovniku, h grobu na Plečnikovih Žalah pa

smo jo pospremili na veliki petek dopoldan. 
Dan rojstva sestre Majde je bil skrivnostno položen v jutro tišine, ki je vladal na

veliko soboto, 25. marca, leta 1967. Njen dom stoji v Trbovljah. Ljubezen staršev
v last0ni družini je delila s starejšim bratom in sestro. Kot mlado dekle se je rada
udeleževala duhovnih vaj, kjer se je srečala z redovnim poklicem in ob okušanju
Božje bližine odkrila svoje življenjsko poslanstvo v posvečenem življenju. Kot se-
stra je veliko let preživela v Italiji, kjer je študirala in pripravljala kandidatinje na
redovni poklic, kasneje pa je zaorala sredi mladinske pastorale na slovenskem. V
zadnjem obdobju je sprejela odgovornost za skupnost v Ljubljani na Gornjem
trgu, kjer je s svojimi izkušnjami veliko prispevala k temu, da je dom za študent-
ke dobil sodobno in salezijansko obliko. Prav tako pa je s srcem živela za župnijo,
poučevala verouk, spremljala petje otrok z igranjem orgel pri svetih mašah ter z
molitvijo in daritvijo spremljala vse, ki jih je srečevala. 

Sestra Majda je bila pokopana s Kristusom na veliki petek in verujemo, da bo z
Njim tudi vstala. Naj nas z njo še naprej povezuje molitev in spomin na njena de-
janja ljubezni. 

Ob tem se iskreno zahvaljujemo skupnosti jezuitov in vsem župljanom za izka-
zano bližino, molitev in darovane svete maše. 

hvaležne sestre iz skupnosti na Gornjem trgu   



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, 28. , 28. APRILAAPRILA: 2. velikonočna, bela nedelja, nedelja božjega usmilje-

nja – Pri sv. Jožefu bodo ob 14. uri skupne molitve, ob 15. uri bo pred Naj-
svetejšim rožni venec Božjega usmiljenja in ob 16. uri slovesna sv. maša, ki 
jo bo daroval p. Tomaž Podobnik DJ.  Po blagoslovu z Najsvetejšim po maši
bo počastitev relikvij treh svetnikov Božjega usmiljenja: svete Favstine Ko-
walske, bl. Mihaela Sopočka in sv. Janeza Pavla II. Vabljeni.

• SSREDAREDA, 1. , 1. MAJAMAJA:  goduje sv. Jožef delavec, praznik dela. Dela prost
dan, sv. maše bodo po nedeljskem razporedu. – Začetek šmarnic. 

• ČČETRTEKETRTEK, 2. , 2. MAJAMAJA:  godujeta sv. Atanazij, škof, učitelj ter sv. Boris, knez, mu-
čenec. Dela prost dan, sv. maše bodo po nedeljskem razporedu. 

• SSOBOTAOBOTA, 4. , 4. MAJAMAJA:  goduje sv. Florijan (Cvetko), mučenec ter sv.
Silvan, mučenec. – Sv. Florijana bomo praznovali s sveto
mašo ob 9:30 v podružni cerkvi sv. Florijana. 

• NNEDELJAEDELJA, 5. , 5. MAJAMAJA: 3. velikonočna  – goduje sv. Angel, muče-
nec –  Pri sv. maši ob 9.30 uri bo v naši cerkvi Prvo sveto ob-
hajilo. Vabljeni, da se svete maše udeležite in vabljeni k moli-
tvi za prvoobhajance.

• PPONEDELJEKONEDELJEK, 6. , 6. MAJAMAJA: goduje sv. Dominik Savio, mladenič ter sv. Juta, vdova

• TTOREKOREK, 7. , 7. MAJAMAJA: godujeta sv. Gizela, opat ter sv. Stanislav, škof. Po večerni 
sv. maši bo čiščenje cerkve. Vabljeni, da se čiščenju pridružite.

• SSREDAREDA, 8. , 8. MAJAMAJA:  goduje sv. Bonifacij, papež. Obletnica posvetitve ljubljan-
ske stolnice.

• NNEDELJAEDELJA, 12. , 12. MAJAMAJA: 4. velikonočna,  nedelja duhovnih poklicev 

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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