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NEDELJANEDELJA

19. maj 2019

MMLADIMLADIM I IZZIVZZIV (6) (6)
Fant – Dekle! Frančišek Ksaver v indijski Goi: «Domorodci so se mi
uprli, če nisem pod Odrešenikov križ postavil Marije«. Taki smo. Na
samem začetku blagovesti želimo lik vzvišene žene, matere. Bog
je zato od večnosti v načrt odrešenja vključil nazareško Devico. Po
obsenčenju  Svetega Duha je  božjega Sina  spočela  kot  človeško
Dete. In Bogočlovek je lahko odpravil vse daritve Stare zaveze in

pred Očetom kot božje Jagnje zadostil za grehe ljudi. Tudi za moje in vajine. 
Plemenitega Jožefa je Bog izbral za varuha Devici – Materi in svojemu Sinu.

Tesar  se  je  pogumno  spoprijel  z  izzivi,  težavami.  Marija  pa  je  z
gospodinjstvom zorela od vere v preroka do ugotovitve: »Jezus je Gospod«.
Posredovala  je  za  Jezusov  prvi,  veliki  čudež.  Ali  vesta  kje  in  kako?  Na
uslužnem obisku pri teti Elizabeti je izrekla prelepo, do konca sveta trajajočo
hvalnico:  »Moja  duša  poveličuje...«  Jo  poznata?  A  starček  Simeon  ji  je  po
Jezusovem darovanju  napovedal:  »Tvojo  dušo bo presunil  meč.«  Sedmero
trpkih bolečin. Ali jih znata našteti?

Ob zorenju dogem – verskih resnic v prvi Cerkvi so zbrani škofje na koncilu
v Niceji  leta 325 sklenili:  »Jezus je pravi Bog – Odrešenik«.  Zato je Marija
prava Božja  Mati  –  Bogorodica.  S  križa jo  je  Jezus dal  za duhovno mater
apostolu Janezu – in vsem nam. Zaradi njene vloge v zgodovini Cerkve so jo
škofje  na  2.  vatikanskem  koncilu  razglasili  za  Mater  Cerkve.  Torej  je  tudi
vajina Mati, fant in dekle! Kolikšna odlika! Varstvo. Pribežališče. Vzor.

Marija je »zaspala«- umrla v Janezovi hiši blizu Efeza. Z dušo in telesom jo je
Bog vzel  v nebo. Za Kraljico nebes in vesolja.  Dandanes jo na »Slavčevem
griču,  po  turško:  Panaya  Kapuli  –  Kapeli  Brezmadežne  vseskozi  častijo
Charlesa Foucolda Mali bratje in sestre. 15. avgusta, na praznik Vnebovzete
pa številni romarji – katoličani, pravoslavni in muslimani.

Fant  in  dekle,  ali  sta  Marijina  otroka,  vitez  in  dama?  Lahko  postaneta.
Vesela vaju bo.                                                                                  P. France Šetar 



VVESELIMOESELIMO  SESE  SEDMIHSEDMIH  PRVOOBHAJANCEVPRVOOBHAJANCEV  
Slovesnost prvega svetega obhajila, 5. maja 2019
Ob vstopu v cerkev nas je na ta dogodek spomnila lepa, domiselna okra-

sitev. V slovesnem sprevodu ob vstopni pesmi 'Vstani in steci k Jezusu? so
starši pripeljali  svoje prvoobhajance pred oltar. Sledil  je uvod v mašo in
pozdrav predstavnika ŽPS prvoobhajancem (ga. Mojca Dolinar). Pri slove-
snosti so lepo sodelovali prvoobhajanci (v pogovoru z g. župnikom, pro-
šnjah, zahvalah...) in njihovi starši (pri branju Božje besede, prižiganju kr-
stnih sveč, zahvalah...). Lepoto vsemu dogajanju sta prispevala instrumen-
talna glasba in veselo prepevanje otroškega zbora. Tri prvoobhajanke so
svoje notranje razpoloženje izrazile s samostojno glasbeno točko (harfa,
flavta, violina).

Izreči  je  treba
priznanje  g.  žu-
pniku in katehi-
stinjima,  s.  Bar-
bari in g. Ceciliji,
za  pripravo  pr-
voobhajancev
na  prejem  za-
kramenta  sve-
tega obhajila.

Naj  seme,  po-
sejano v rodovi-
tno  zemljo,  ra-
ste in rodi obilen sad.

Po končani slovesnosti v cerkvi pa se je nadaljevalo veselo druženje še ob
pogostitvi.      R. Pintarič

KKAJAJ  JEJE  CERKEVCERKEV? ? 
Z dekanijskega srečanja članov ŽPS v Šentvidu (5) – Sklep 
V soboto, 9. 3. 2019 je v Zavodu sv. Stanislava potekalo srečanje članov ŽPS

ljubljanske nadškofije. Iz župnije sv. Jakoba se je srečanja udeležilo pet članov
župnijskega pastoralnega sveta. 

G. Peter Kokotec, ravnatelj Bogoslovnega semenišča in dolgoletni župnik je
imel uvodno predavanje z naslovom Nič nam ne bo odvzeto, vse nam bo dano.
Razmišljal je o trenutnem stanju v naših župnijah ter kako biti doma v župniji in
v slovenski Cerkvi. 

Ob  obiskovanju  župnij  vedno  začuti,  da  smo  bratje  in  sestre,  povezani  v
občestvo, Cerkev. V slovenski  Cerkvi se razmere zelo spreminjajo. Povprečna
starost duhovnikov je malo čez 60 let, 40 % pa je starejših od 65 let. Veliko je
tudi smrti duhovnikov v srednjih letih. Vprašal se je kaj storiti in kakšna je pot



Cerkve  v  Sloveniji.  V  župnijah  v  veliki  meri  še  vedno  živimo  in  delamo  po
sistemu, ko je duhovnik delal vse sam. Prisotno je mnenje, da poleg sv. maše
večina  stvari  težko  poteka  brez  duhovnika.  Počasi  bo  treba  to  spreminjati.
Prihajamo  naproti  nečemu  novemu.  To  je  priložnost  za  rast  nas  vseh,  rast
župnijskega  občestva  ali  več  župnijskih  občestev.  To  je  milostni,  prelomni
trenutek. Je pot hoje po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu. Drugačne razmere
nam  dajejo  priložnost  poglobitve  odnosa  s  Kristusom.  Poglobili  naj  bi
zavedanje, da smo vedno v odnosu do Boga in do bližnjega, v občestvu bratje in
sestre.  V  vsak  čas  in  vsako  kulturo  evangelij  stopa nadčasovno.   V  krstnem
duhovništvu  smo  vsi  poklicani  da  delujemo.  Duhovnik  vse  bolj  živi  in  dela
duhovniško delo, je učenec skupaj z občestvom, ter spremljevalec in voditelj
občestva. S svojim delovanjem prinaša v občestvo navzočnost Kristusa, laiki pa
mu pri tem pomagamo. Vedno več je primerov, ko duhovnik upravlja več župnij
ali pa župnija izgubi identiteto in »svojega« duhovnika. V obeh vrstah župnij je
potrebno spremeniti miselnost. Sprejeti moramo odgovornost, da bomo delali
tisto, k čemur smo poklicani po krstnem duhovništvu. Vse je priložnost za rast. 

Ob zaključku predavanja nas  je  predavatelj  povabil,  naj  ne razmišljamo kaj
nam je odvzeto, ampak kaj nam je podarjeno. Prosil nas je, naj s poslanstvom
darovanja  za  Kristusa  pomagamo  duhovnikom,  da  bodo  spet  postali  »dušni
pastirji«. Predavanje je sklenil z vprašanjem: Kaj pomeni biti Cerkev?

           občestvo                   ali       individualizem
- zaupati v Boga; -  ničesar ne bomo dali; 
- imeti vero; -  ničesar nam ne bodo vzeli;
- biti učenec; -  pomembni smo mi;
- darovati se za Kristusa; -  ne bodo nam govorili;
- živeti občestvo; -  nam to pripada;

Individualizem nas pelje stran od Boga, če pa živimo občestvo, nam nič ne bo
odvzeto, še več nam bo dano.

Po končanem predavanju g. Petra Kokotca nam je nekaj besed naklonil tudi g.
nadškof Stanislav Zore. 

Nismo več tam kjer smo bili in nismo še tam, kamor gremo, ampak smo na poti.
Tam, kjer so ljudje skupaj zaradi Kristusa, je Cerkev. V začetku Cerkve so bila

to mala občestva, ki  so jo povezovali  preroki,  Skozi zgodovino so nato prišle
različne oblike, ki so bile včasih preveč oblikovane po našem okusu. 

Za  pot  spreobrnjenja  potrebujemo  čas,  da  spoznamo,  kaj  je  danes  »živeti
Kristusa« in živeti občestvo. Postajati moramo kvas iz katerega nastane kruh in
sol, s pomočjo katere nastane jed. Pot je vedno naporna -  če hodimo sami, pa
tudi, če hodimo skupaj.  Potrebno se je prilagajati drugim, vendar na taki poti
postanemo občestvo. Poslušamo, sprejemamo, se odpovedujemo, podarjamo,
začutimo  kaj  je  v  duši  in  srcu  posameznega  človeka.  Nihče  nima  vseh
odgovorov, vsi  skupaj pa bomo v Sv. Duhu našli  smer naslednjega koraka na
poti. G. nadškof nas je prosil, naj molimo za papeža in našo Cerkev.

Po  odmoru za  malico  je  sledilo  delo  v  skupinah.  Na izbiro  so  bila  različna
področja: liturgija, karitativno delo, kateheza mladih, kateheza odraslih itd.

Srečanje smo zaključili z molitvijo in skupnim kosilom.                                   Mirjam



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, 19. , 19. MAJAMAJA: 5. velikonočna – goduje sv. Urban I., papež 

• TTOREKOREK, 21. , 21. MAJAMAJA: Ob prazniku Marije Pomočnice skupnost sester HMP 
vabi k zahvalni sveti maši in krajšemu družabnemu programu, ki bo ob 
20. uri pri sestrah v dvorani na Gornjem trgu 21. 

• SSREDAREDA, 22. , 22. MAJAMAJA:  godujeta sv. Marjeta Kasijska in sv. Vladimir, mučenec 

Pri sv. maši ob 18.30 bodo zakrament sv. birme in prvega svetega
obhajila prejeli otroci iz Zavoda Janeza Levca. Vabljeni, da se slovesnosti

udeležite in k molitvi za otroke, ki bodo prejeli sv. zakramente. 
• PPETEKETEK, 24. , 24. MAJAMAJA:  MMARIJAARIJA  POMOČNICAPOMOČNICA  KRISTJANOVKRISTJANOV – Marija pomagaj 

• NNEDELJAEDELJA, 26. , 26. MAJAMAJA: 6. velikonočna – goduje sv. Filip Neri, duhovnik, ob 18h 
srečanje Župnijskega pastoralnega sveta, člani lepo vabljeni!

• PPONEDELJEKONEDELJEK, 27. , 27. MAJAMAJA: godujeta bl. Alojzij Grozde, mučenec ter sv. Avgu-
štin, škof – Prošnji dan 

• ČČETRTEKETRTEK, 30. , 30. MAJAMAJA: GGOSPODOVOSPODOV  VNEBOHODVNEBOHOD - goduje sv. Kancijan, mučenec 

• PPETEKETEK, 31. , 31. MAJAMAJA:  Obiskanje Device Marije - goduje sv. Matilda, redovnica.

• NNEDELJAEDELJA, 2. , 2. JUNIJAJUNIJA: 7. velikonočna,  godujeta sv. Marcelin in Peter, mučenca

• NNEDELJAEDELJA, 9. , 9. JUNIJAJUNIJA: Pri maši ob 9:30 bomo praznovali: župnijski dan, zaklju-
ček veroučnega leta in zapoznelo 90. letnico p. Jožeta. 

V prvem tednu po veliki noči (26.4.) nas je po nesrečnem padcu zapustil  g.
Henrik Krnec, slikar in portretist, ki je narisal tudi risbo glave za naš Župnijski

list. Ohranili ga bomo v dolgotrajnem spominu, saj nas bo vsak izid Župnijskega
lista  hvaležno  spominjal  nanj.  Naj  mu  Bog  dobrotljivo  in  velikodušno  poplača
njegovo delo in žrtvovanje, mi pa se ga bomo hvaležno spominjali z molitvijo.

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
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