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NEDELJANEDELJA

2. junij 2019

SSONETNIONETNI  VENECVENEC (10.  (10. SONETSONET))

Osrečim druge naj, saj sem bogat, 
naj drugemu sladak bom kakor grozd
in prekipevajoča naj mladost
vsem bednim žejo uteši in glad.

Ko pride k meni zadnji, strgan brat,
sprejet bo vedno kot najljubši gost;
med nama je ljubezen večni most
in isto je Srce obema grad.

Že ogenj v prsih peče me, tišči.
O, ko bi mogel vsega se razdati,
postreči z žitom svojim revnim s cest!

Pogrnil mizo bom, natočil kri,
zapel Ti, Večni, hvalnico bom z brati
v objemu tvojem, v luči Tvojih zvezd.         

  p. Jože Kokalj
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ŠŠEE  ENEN  VESELVESEL  DOGODEKDOGODEK  VV  NAŠINAŠI  ŽUPNIJIŽUPNIJI    
V sredo, 22. maja 2019 smo v župniji sv. Jakoba pri sv. maši ob 18.30  pra-

znovali še en slavnosten dogodek – zakrament sv. birme in prvega sv. ob-
hajila so prejeli otroci iz Zavoda Janeza Levca. Ena prvoobhajanka in pet
birmancev je ob spremstvu botrov in staršev v procesiji po  cerkvi prišlo do
svojega mesta v klopi. Uvodni pozdrav je v imenu župljanov povedal Darko
Gorenc. Ob slovesni okrasitvi cerkve in ob veselem petju  otroškega zbora
skozi celotno sv. mašo in ob drugih glasbenih nastopih, ob sodelovanju so-
rodnikov in botrov, ki so brali prošnje in ob sodelovanju samih slavljencev,
ki so po sv. obhajilu brali zahvale, je slovesnost potekala duhovno bogato
in slovesno, čutiti je bilo veselje in hvaležnost vseh navzočih, še posebno
slavljencev. Slovesnost so popestrili  tudi prvoobhajanci, ki so zakrament
prvega sv. obhajila prejeli 5. maja letos, ki so med sv. mašo lepo prepevali
in na koncu slavljencem podarili tudi simbolična darila. Tri prvoobhajanke
so se tudi tokrat predstavile s samostojno glasbeno točko.

Bilo je kar nekaj nagovorov in zahval, maševalec, župnik p. Albert Bačar je
v svojem nagovoru slavljencem poudaril, da je to njihov poseben dan in naj
nikoli ne pozabijo, da jih ima Bog rad. Nazorno je povezal simboliko vsta-
jenske sveče s simboliko zakramentov, ki jih bodo otroci prejeli - da bodo
prejeli Jezusa v srce in Svetega Duha, ki ga predstavlja plamen sveče. Pred
oltarjem smo lahko videli  papirnate plamene, v katerih so bila zapisana
imena prvoobhajanke in petih birmancev. Simbolično je z ognjem vstajen-
ske sveče prižgal svečke pred plameni z imeni otrok, ki so jih nato prvotni
prvoobhajanci prinesli današnjim slavljencem. Simbol sveče je kot Jezus, ki

se  daje  za
nas,  sveti,  te
greje... ta pla-
men  je  kot
Sveti  Duh,  ki
sveti  drugim
ljudem  in  se
lahko deli na-
prej;  če  ta
plamen  kdaj
ugasne,  lah-
ko  poiščeš
nekoga, da ti
ga  ponovno
prižge  ali  pa
ga z molitvijo
pridobiš  na-



zaj..., smo lahko slišali v nagovoru p. Alberta slavljencem. Na koncu se je p.
Albert zahvalil vsem, ki so sodelovali pri tem slavnostnem dogodku, še po-
sebno  katehistinjima,  otroškemu  pevskemu  zboru  in  prvoobhajancem,
glasbenikom, staršem, botrom, prvoobhajanki in birmancem, predstavni-
kom Zavoda Janeza Levca in vsem navzočim. 

Zapisala:  J. Kolar

KKRATKORATKO  POROČILOPOROČILO  SS  SREČANJASREČANJA  ŽŽPSPS
V nedeljo, 26.5.2019 smo se člani ponovno zbrali na srečanju Župnijskega

pastoralnega  sveta.  Najprej  smo  se  pogovarjali  o  odmevih  na  pretekle
dogodke  v  naši  župniji  in  ugotovili,  da  sta  slovesnosti  prejema
zakramentov  prvega  sv.  obhajila  in  sv.  birme  potekali  lepo,  veselo  in
duhovno bogato. Ob praznovanju sv. Jurija pa je bilo letos na gradu bolj
malo  ljudi,  verjetno  tudi  zaradi  slabega  vremena.  Za  prihodnje  leto
nameravamo za ta praznik povabiti  več pevskih zborov in duhovnikov iz
drugih  župnij,  saj  bi  radi  ohranili  tradicijo,  kot  je  bila  do  sedaj  –  da  je
praznovanje  sv.  Jurija  praznik  za  celo  Ljubljano.  Predavanje  na  cvetno
soboto,  ko  sta  nas  nagovorila  zakonca  Čušin  je  bilo  zanimivo  in  je
odmerjeni čas za pogovor prehitro potekel.

Zatem smo se pogovarjali o romanju družin na Višarje, lani je bil to zelo
prijeten  dogodek, za letos pa še usklajujemo datume romanja. Interesenti
za romanje se bodo med seboj dogovorili,  kateri  termin za romanje jim
najbolj  odgovarja,  v  kolikor  bo  romanje  15.6.2019,  pa  prijave  še  vedno
potekajo.

V  nadaljevanju smo se pogovarjali  o  organizaciji  župnijskega  dneva in
konca  šolskega  leta,  ko  bomo  hkrati  praznovali  tudi  zapoznelo  90.
obletnico rojstva našega zaslužnega župnika p. Jožeta Kokalja. Program bo
pester  (med  sv.  mašo  bo  intervju  s  slavljencem  p.  Jožetom  Kokaljem,
otroci bodo pripravili kratek binkoštni program, bogato petje in podelitev
spričeval veroučencem, po sv. maši bo pogostitev in druženje župljanov z
bogatim programom, kvizom...), tako da že sedaj vsi lepo vabljeni, da se
pridružite sv. maši v nedeljo 9.6.2019 ob 9.30 in dogodkom po njej. Sveti
maši  bo  prisostvoval  tudi  jezuitski  provincial.  Tudi  sami  lahko  še  koga
povabimo na župnijski  dan in  naj  bo to res veselo in prijetno druženje.
Hkrati  povabljeni  vsi,  ki  imate  veselje  do  peke,  da  za  ta  dan  napečete
kakšno sladico in jo prinesete v župnišče dan prej.

Od petka 31.5. vabljeni k binkoštni devetdnevnici in v juniju k vrtnicam.
Srečanje smo zaključili z blagoslovom p. Jožeta Kokalja, med molitvijo smo
se spomnili  tudi pokojnega dobrotnika, slikarja in portretista  g. Henrika
Krneca. 

Zapisala: J. Kolar 



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, 2. , 2. JUNIJAJUNIJA: 7. velikonočna nedelja,  godujeta sv. Marcelin in Peter,

mučenca 

• PPONEDELJEKONEDELJEK, 3. , 3. JUNIJAJUNIJA:  godujejo sv. Karel Lwanga in ugandski mučenci 
ter sv. Janez XXIII., papež 

• ČČETRTEKETRTEK, 6. , 6. JUNIJAJUNIJA: - Skupina Romarji vabi na srečanje, odprto za vse ro-
marje in popotnike skozi življenje ter ljudi dobre volje, v »sobi srečanj«  v
cerkvi sv. Jakoba v četrtek 6. 6. 2019 ob 17.00 uri.

• SSOBOTAOBOTA, 8. , 8. JUNIJAJUNIJA:  goduje sv. Medard, škof – Dan Primoža Trubarja 

• NNEDELJAEDELJA, 9. , 9. JUNIJAJUNIJA: Binkošti – godujeta sv. Primož in Felicijan, mučenca  

Vsi župljani vabljeni k slavnostni sveti maši ob 9.30 uri, ko bomo sku-
paj z župnijskim dnevom in zaključkom veroučnega leta praznovali
tudi zapoznelo 90. obletnico rojstva p. Jožeta Kokalja, da se skupaj
z njim zahvalimo Bogu za dar 90 let njegovega bogatega življenja. 

• PPONEDELJEKONEDELJEK, 10. , 10. JUNIJAJUNIJA: Marija, mati Cerkve – binkoštni ponedeljek 

• TTOREKOREK, 11. , 11. JUNIJAJUNIJA:  godujeta sv. Barnaba, apostol in sv. Olivija, mučenka  

• ČČETRTEKETRTEK, 13. , 13. JUNIJAJUNIJA:  godujeta sv. Anton Padovanski, cerkveni učitelj
ter sv. Akvilina, mučenka.

• SSOBOTAOBOTA, 15. , 15. JUNIJAJUNIJA: romanje na Višarje: odhod iz Ljubljane ob 9h,
sveta maša na Višarjah ob 14h. 

• NNEDELJAEDELJA, 16. , 16. JUNIJAJUNIJA: Sveta Trojica,  goduje sv. Beno, škof 

V mesecu juniju med sv. mašami vabljeni k 
poslušanju vrtnic o skrivnosti ljubezni Jezusovega Srca. 

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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