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PPOGOVORIOGOVORI  OBOB G GANGESUANGESU
… Zgodba pripoveduje, kako je Mojzes v puščavi pomagal pastirju, ki je

najboljše mleko vsak dan daroval  Bogu tako,  da  je  skodelico z  mlekom
pustil zanj pod drevesom. V veliko pastirjevo veselje je bila skodelica vsako
jutro prazna. „Bog ga popije vsako jutro,“ se je pastir pohvalil Mojzesu, ta
pa je pastirja poučil, da je Bog duh in ne pije mleka. Svetoval mu je, naj se
zvečer  skrije  in  dožene,  kdo  je  skrivnostni  nočni  obiskovalec.  Pastir  je

opazil lisičko, ki je prišla k skodelici in
popila mleko. Tako je bil razočaran, da
se je Mojzes zbal za njegovo vero in je
poprosil  Boga:  „Gospod,  potolaži
žalostnega  pastirja!“  Bog  pa  je  rekel
Mojzesu:  „Reci  pastirju,  da  sem  res
duh, vendar sem vedno rad sprejemal
dar mleka, le podelil sem ga z lisičko,
ki tako rada pije mleko.“         

Odlomek iz knjige Pogovori ob Gangesu, p.
Jože Kokalj

Iskrica: 

Dokler imamo spomine, obstaja preteklost,
dokler imamo upanje, nas čaka prihodnost,

dokler imamo prijatelje...
     ... je lepa sedanjost!



RROMANJEOMANJE  NANA  S  SVETEVETE V VIŠARJEIŠARJE  
V naši fari smo se ponovno odločili

za romanje na Višarje. Poromali smo
že pred tremi leti, a takrat nekateri
za  dva  dni.  Ker  je  bilo  to  pot
premalo prijavljenih, da bi napolnili
avtobus, smo se skozi Kranjsko goro
in Trbiž do spodnje postaje žičnice v
Žabnicah  (Camporossu)  pripeljali  z
osebnimi  avtomobili.  Od  tu  se  je
skupina,  ki  se  je  iz  Ljubljane
odpeljala  že  ob  sedmi  uri,  podala
gor peš; druga, ki se je iz Ljubljane
odpravila  ob  devetih,  pa  z  žičnico.
Vseh šentjakobskih romarjev  nas je
bilo  devetnajst  (enajst  odraslih  in
osem otrok). To je bil vroč in sončen
dan tudi 1789 m visoko, kjer so se
nam  ponujali  razkošni  pogledi  na
Zahodne  Julijce.  V  času  do  maše

(predvidene ob štirinajsti uri) smo se najprej ustavili na terasi gostilnice na
kavici, sokovih in malici iz nahrbtnika, nato pa posedli v naravi v senci in se
kratkočasili s kartami (skupina, ki se je pripeljala z žičnico). V bližini stoji
spominsko znamenje in obvestilna tabla o starosti te Božje poti (začetek
leta 1360), ki je bila ena od desetih v verigi evropskih romarskih krajev v
zgodovini.  Ob  uri  za  mašo  smo  se  vsi  šentjakobski  romarji  zbrali  pred
cerkvijo Matere Božje, a smo morali še počakati, da se je končala poročna
maša  italijanskega  para.  Pozdravili  smo  se  z  rektorjem  tega  svetišča
„našim“ patrom Petrom Lahom ter se pri maši, ki jo je daroval naš župnik p.
Albert,  ministrirali  pa  so  naši  otroci  romarji,  zahvaljevali  in  priporočali
višarski Materi Božji; tudi z ubranim petjem Marijinih pesmi iz otroških grl
ob spremljavi gospe Jane na kitari in pod vodstvom s. Lucije, s. Barbare in
katehistinje Cecilije. 

Po obredu nam je p. Lah povedal nekaj besed o zgodovini te starodavne
Božje poti,  kjer so se srečevali  romarji  iz „treh dežel“,  Slovenci,  Italijani,
Furlani in Nemci. Pa o usodi te cerkve med prvo svetovno vojno, ko je bila
skoraj v celoti uničena (le prezbiterij je še od prej), čaščen kipec Marije z
Jezuščkom so že prej rešili in so ga daljši čas hranili v Mariboru, na prvotno
mesto se je vrnil  leta 1925. Pa o slikarju Tonetu Kralju, ki je poslikal to
cerkev  (en  prizor  prikazuje  porušeno  cerkev),  pater  Lah  je  opozoril  na
podobo z zlatorumeno svetlobo ožarjene Marije s plaščem na slavoločni



steni zgoraj. Otrokom pa je pokazal kako „gre Marija spat“; Marijin kipec na
glavnem  oltarju  je  zakrila  premikajoča  se  Marijina  slika.  Nahranjeni  z
duhovno  hrano,  potrjeni  in  upajmo  tudi  utrjeni  v  veri  smo  se  še  malo
zadržali na Višarjah, potem pa glavnina z žičnico, trije odrasli in dva otroka
pa spet peš v dolino.                                                                           Zapisala Darja Rome

KKRATKORATKO  POROČILOPOROČILO  SS  SREČANJASREČANJA ŽPS     ŽPS    
V  nedeljo,  16.6.2019  smo  se  na  rednem  srečanju

Župnijskega pastoralnega sveta najprej  pogovarjali  o
organizaciji procesije za praznik sv. Rešnjega Telesa in
sv. Rešnje Krvi.  V primeru lepega vremena procesija
bo oziroma je bila, kot smo jo organizirali. Za prihodnje
leto  bi  poskusili  procesijo  razširiti  izven  župnijskega
dvorišča,  začela bi  se lahko pri  cerkvi  sv.  Florijana in
končala v cerkvi. 

Zatem  smo  spregovorili  nekaj  besed  o  romanju  na  Višarje,  ki  je  bilo
predhodni  dan.  Udeleženci  romanja  so  bili  zelo  zadovoljni,  kar  nekaj
romarjev se je opogumilo in šlo na Višarje peš, med njimi so bili tudi otroci.
Čas je hitro minil,  bilo je veliko iger, veselja in petja, družine so se med
seboj bolje spoznale in se povezale, poseben dogodek za otroke pa je bil,
ko  je  p.  Peter  Lah  dal  višarsko  Marijo  'spat',  ko  jo  je  prekril  ob  koncu
romanja.

Zatem smo spregovorili o praznovanju goda zavetnika naše župnije sv.
Jakoba starejšega, ki pride na 25.7.2019. Naš 90 letnik, p. France Šetar bo
dan  po  godu  zavetnika  naše  župnije  praznoval  90.  obletnico  rojstva  in
dogovorili  smo se,  da bo zunanja slovesnost  obeh dogodkov v  nedeljo,
28.7.2019  pri sv. maši ob 9.30 uri. P. France Šetar bo imel nagovor, po sv.
maši bo ofer in nato praznovanje na župnijskem dvorišču. Župljani toplo
vabljeni v nedeljo 28.7.2019 k sv. maši ob 9.30 in k druženju in praznovanju
po sv. maši na župnijskem dvorišču.

Pod točko razno smo obravnavali nekaj točk. S. Barbara Močenik bo letos
(predvidoma  v  septembru)  imela  večne  zaobljube  in  se  priporoča  v
molitev. Slike s praznovanja ob koncu veroučnega leta, župnijskega dne in
90. obletnice rojstva p. Jožeta Kokalja še vedno lahko dobite na internetni
strani:  http://zupnija-lj-sv-jakob.rkc.si/.  Jeseni  bomo  povabili  zbor  Utrip
srca iz Ihana, da poje v naši cerkvi, zbor pripravlja tudi slavilne večere. V
jeseni bodo renesančno-baročne orgle spredaj v cerkvi praznovale svoj '15.
rojstni dan' in bomo v ta namen pripravili glasbene dogodke. Članica ŽPS bi
rada najela manjše stanovanje v centru Ljubljane, če kdo ve, da se takšno
stanovanje oddaja, lahko to sporoči g. župniku.

Srečanje smo zaključili z molitvijo in blagoslovom p. Jožeta Kokalja.
 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 1830 
sobote ob 1830;
prazniki, ko je delovni 
dan: 930 in 1830.

NNAPOVEDNIKAPOVEDNIK
• NNEDELJAEDELJA, 30. , 30. JUNIJAJUNIJA: 13. med 
letom,  godujejo prvi rimski 
mučenci  
• PPETEKETEK, 5. , 5. JULIJAJULIJA: sv. Ciril in Metod, 
slovanska apostola -  goduje sv. 
Anton M. Zaharija, duhovnik
• SSOBOTAOBOTA, 6. , 6. JULIJAJULIJA: godujeta sv. 
Marija Goretti, mučenka in sv. 
Artezij, škof-mučenec. 
• NNEDELJAEDELJA, 7. , 7. JULIJAJULIJA:: 14. med letom –
izseljenska nedelja - goduje sv. 
Vilibald, škof  
• PPETEKETEK, 12. , 12. JULIJAJULIJA:  godujeta sv. 
Mohor in Fortunat, mučenca 
• NNEDELJAEDELJA, 14. , 14. JULIJAJULIJA: 15. med 
letom,  goduje sv. Kamil, duhovnik
• TTOREKOREK, 16. , 16. JULIJAJULIJA: Karmelska Mati 
Božja (Karmen), goduje sv. Evstahij, 
škof 
• NNEDELJAEDELJA, 21. , 21. JULIJAJULIJA: 16. med 
letom,  Krištofova nedelja - goduje
sv. Lovrenc, duhovnik, učitelj

• TTOREKOREK, 23. , 23. JULIJAJULIJA:  godujejo sv. 
Brigita Švedska, redovnica, sv. Peter
in španski mučenci
• ČČETRTEKETRTEK, 25. , 25. JULIJAJULIJA:  sv. Jakob 
starejši, apostol – goduje sv. Teja, 
mučenka – Vabljeni k sv. maši ob 
18.30 da počastimo god zavetnika 
naše župnije sv. Jakoba starejšega.
• PPETEKETEK, 26. , 26. JULIJAJULIJA: godujeta sv. 
Joahim in Ana, starša Device Marije
• NNEDELJAEDELJA, 28. , 28. JULIJAJULIJA: 17. med 
letom,  goduje sv. Viktor I., papež – 
Vabljeni k slavnostni sv. maši ob 
9:30, ko bomo počastili god našega 
zavetnika sv. Jakoba starejšega in 
se hkrati Bogu zahvalili za bogatih 
90 let življenja našega p. Franca 
Šetarja. Po sv. maši bo ofer in nato 
praznovanje na župnijskem 
dvorišču. 

V mesecu juliju in avgustu ne bo sv. maš ob 7. uri zjutraj. 
Ponovno bodo v septembru letos.

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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