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NEDELJANEDELJA

SSVETEVETE T TROJICAROJICA

16. junij 2019

PPRAZNIČNARAZNIČNA  NEDELJANEDELJA
V nedeljo, 9. junija 2019 smo v župniji sv. Jakoba v Lju-
bljani  slovesno  praznovali  kar  tri  dogodke:  zaključek
šolskega leta, župnijski dan ter zapoznelo praznovanje
90. obletnice rojstva našega zaslužnega župnika p. Jo-
žeta Kokalja. Slovesno sv. mašo ob 9.30 uri je vodil jezu-
itski  provincial  p.  Ivan  Bresciani,  ki  je  na  začetku  sv.

maše spomnil, da je to tudi binkoštna nedelja in da so tudi naša praznova-
nja, še posebno 90. obletnica rojstva p. Jožeta Kokalja tudi Božji dar, dar
Svetega Duha, ki nam daje življenje in darove in se zahvalil za ta dar, tudi za
to, da poznamo p. Jožeta Kokalja, ki je veliko naredil za nas, za provinco in
za misijone.

Med sv.  mašo z bogato glasbeno spremljavo, pel  je tako naš župnijski
zbor kot tudi otroški pevski zbor, poslušali smo lahko tudi samostojne glas-
bene točke, je   namesto nagovora slavljenca, g. Darko Gorenc, član ŽPS-ja
vodil  intervju s p. Jožetom Kokaljem, ki je na začetku intervjuja prebral
svojo pesem Prižgal bom luč, objavljeno v knjigi Podobe in obrazi galerije
življenja. 

Skozi intervju smo lahko izvedeli, da je bila odločitev p. Jožeta Kokalja  za
delo v misijonih trenutna in hitra. 'Misel da bi bil misijonar se je porodila v
enem trenutku in sicer, v cerkvi pri uršulinkah, Sveta Trojica. Tam sem bil
ministrant,  vsako jutro zgodaj,  še pred šolo,  sem ministriral  nekemu iz-
gnancu iz Dolenjske, duhovniku, potem sem šel molit molitev zahvale v
Marijino kapelo; takrat sem molil za misijonarje in je prišla misel: če moliš
zanje, zakaj pa sam ne bi šel? To je bil trenutek in v trenutku je bil tudi od-
govor: grem, jaz se jim bom pridružil, to je bil milostni trenutek mojega mi-
sijonskega poklica ..., ki je bil prazaprav prvi klic, pred redovništvom ali du-
hovništvom... ' 



Na vprašanje, kje vse je deloval in bival je p. Jože Kokalj  naštel veliko
mest: od Ljubljane, Zagreba, Dubrovnika, Kalkute, kjer je bil trikrat, tam je
v njenem stanovanju v četrtem nadstropju njene centralne hiše srečal tudi
mater Terezijo, zdaj svetnico; pa Gudžarat, kjer se je srečal z misijonarko
Marijo Sreš, bil je v Rimu, Barceloni, Clevelandu, kjer ima tudi svoje soro-
dnike, pa v Chichagu in New Yorku. V Torontu je obiskoval slovence, ki so
podpirali naše slovenske misijonarje, V Parizu je tudi živel nekaj časa, prav
tako v Londonu in Bedfordu eno leto in seveda v Lusaki 12 let.

'Gotovo dostikrat v sebi podoživljate podobe, obraze. Je mogoče v vašem
spominu kakšen nepozaben dogodek, ki se vas je še posebej dotaknil in bi ga
želeli podelti z nami?', se je glasilo naslednje vprašanje.

'Bilo je v Lusaki, tam smo imeli župnijsko dvorano in ko sem stopil iz žu-
pnišča,  sem na svoje veliko začudenje in notranjo jezo opazil dva dečka, ki
sta visela vsak na eni kljuki glavnih vrat in sta se veselo in prešerno zibala
sem in tja. Takoj se je v meni porodila želja, da bi jima povedal, da se to ne
sme delati, da kljuke niso zato, da se vozimo z vrati obešeni na kljuko. Šel
sem torej v sebi razburjen proti njima.  Ko sta pa onadva mene zagledala,
sta pustila vsak svojo kljuko in tekla proti meni z velikim veseljem, da sta
me srečala in klicala 'papo, papo', 'papo' pomeni oče v njihovem jeziku. Ta-
krat je vsaka notranja jeza v meni skopnela in šel sem od njiju z nekim no-
vim naukom za presojanje sobratov in človeka.' je odgovoril p. Jože Kokalj.

Še kakšen spomin iz teh dežel? ' ...Tam ni bilo veliko obiskovalcev...'  je po-
vedal p. Kokalj. 'Ko sem bil v Kalkuti, je 600 km daleč prišel g. Pavel Bernik,
ki je živel tako daleč ob kitajski meji in ga tudi ni nihče obiskal in  ko je sli-
šal, da sem v Indiji  je prišel z letalom na obisk in na pogovor s slovencem,
po tolikih  letih. Bil sem tudi v Indiji, v Bengaliji, kjer so delovali slovenski
misijonarji. V Bengalijo zaradi vojne in povojnih razmer, nikdar ni prišel in
ni obiskal tistih krajev noben slovenski škof in nikdar noben slovenski pro-
vincial. In sem si mislil, ko sem bil tam, bom jaz obiskal te kraje v Bengaliji
in sem šel po teh postojankah, kjer so živeli in delovali naši slovenski misi-
jonarji v Bengaliji, v Basanti (Bošonti), Morapaj, Raghapur, Khari in drugi.'

'Kako in zakaj ste prevzeli  župni-
kovanje pri sv. Jakobu?' 'Pri sv. Ja-
kobu je bil župnik g. Stanko Perčič,
ki si je zaželel manjšo župnijo, ta je
bila  prevelika,  pretežka  zanj,'  je
odgovoril  p.  Jože Kokalj.  'Tako je
bilo  meni  ponujeno,  da  bi  prišel,
vendar pa moram reči, da sem  na-
letel tudi na nasprotovanja v sami
naši  jezuitski  provinci.  Oglasili  so
se  nekateri  patri,  ki  so  rekli,  da



naše jezuitsko delo ni na župnijah, ampak imamo svoje jezuitske tipične
apostolate, kot je delo za družine, za mladino, za tisk in podobno... Takrat
sem jaz tem, ki so imeli pomisleke, odgovoril: res prevzemamo župnijo sv.
Jakoba, ampak to ni in ne bo samo župnija, temveč bo to občestvo, v kate-
rem se bodo dogajale marsikatere stvari, kot v mali cerkvi med nami.'  Na
vprašanje, kakšno je bilo, je in bo sodelovanje z župnijo sv. Jakoba, pa je p.
Kokalj odgovoril, da je bil župnik župnije sv. Jakoba dalj časa, kot je župni-
kovanje običajno, bil je župnik sv. Jakoba kar 27 let in ima na ta čas in na
sodelovanje v tem času najlepše spomine. 

 P. Ivan Bresciani pa je po konča-
nem  intervjuju  s  slavljencem  še
dodal, da je p. Jože Kokalj bil tudi
predstojnik  jezuitske  province  v
Sloveniji dvanajst let in se mu je za
to zahvalil. 

Ob  koncu  sv.  maše  smo  lahko
poslušali zahvale. Prof. Jože Faga-
nel,  sodelavec p.  Kokalja  pri  sku-
pnih projektih se je zahvalil za sla-
vljenčevo  preprostost,  sposob-
nost  sodelovanja  in  nenarejeno
neposrednost. G. Darko Gorenc se je v imenu ŽPS-ja in cele župnije sv. Ja-
koba zahvalil za slavljenčevo navdihujočo navzočnost in za duhovno vod-
stvo, za to da je živa  priča Božje ljubezni in Božje navzočnosti med nami. V
imenu otrok veroukarjev je spregovoril ministrant in se zahvalil za skupne
sv. maše, ki so mu bile vedno v veliko veselje in za zgled vere v duhovni-
škem poslanstvu. Iz srca so nato otroci zapeli slavljenčevo najljubšo pesem
Marija, pomagaj nam ti. 

Po sv. maši je bil ofer in je vsak župljan lahko tudi osebno čestital sla-
vljencu, praznovanje pa smo nadaljevali na župnijskem dvorišču.. Otroci so

pripravili lep binkoštni pro-
gram, okrepčali smo se lah-
ko s  sladicami,  golažem in
drugimi  dobrotami  in  se
prijetno  družili  kot  veselo
župnijsko  občestvo.  Hvala
Bogu  in  vsem  sodelujočim
in  vse dobro našemu  sla-
vljencu, naj ga Bog še dol-
go ohranja med nami. 

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, 16. , 16. JUNIJAJUNIJA: Sveta Trojica,  goduje sv. Beno, škof –

Ob 18. uri bo srečanje Župnijskega pastoralnega sveta. Čla-
ni vabljeni. 

• ČČETRTEKETRTEK, 20. , 20. JUNIJAJUNIJA: sveto Rešnje telo in kri - goduje sv. Adalbert,
škof – svete maše bodo ob 9.30 in ob 18. 30 uri. 

• NNEDELJAEDELJA, 23. , 23. JUNIJAJUNIJA: 12. nedelja med letom – goduje sv. Jožef Cafasso, du-
hovnik  

• PPONEDELJEKONEDELJEK, 24. , 24. JUNIJAJUNIJA: rojstvo Janeza Krstnika – kres – sv. maše bodo ob 
7h ter ob 18.30 uri. 

• TTOREKOREK, 25. , 25. JUNIJAJUNIJA:  goduje sv. Viljem (Vilko), opat – Dan državnosti, dela 
prost dan 

• PPETEKETEK, 28. , 28. JUNIJAJUNIJA: Srce Jezusovo - goduje sv. Irenej (Hotimir), škof,
mučenec – sv. maše bodo ob 7h in ob 18.30 uri. 

• SSOBOTAOBOTA, 29. , 29. JUNIJAJUNIJA:  Srce Marijino - godujeta sv. Peter in Pavel,
apostola – sv. maša bo 18.30 uri.   

• NNEDELJAEDELJA, 30. , 30. JUNIJAJUNIJA: 13. nedelja med letom,  godujejo prvi rimski
mučenci  

Na župnijskih spletnih straneh lahko najdete več  fotografij z naše pra-
znične nedelje, ko smo praznovali zaključek veroučnega leta in 90 let p. 
Jožeta Kokalja, pa tudi drugih slovesnosti v zadnjem času: 

http://zupnija-lj-sv-jakob.rkc.si/

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

http://zupnija-lj-sv-jakob.rkc.si/
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