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ŽIVLJENJE JE ...   ŽIVLJENJE JE ...   

  Življenje je priložnost,
izkoristi jo!
  Življenje je lepota,
občuduj jo!
  Življenje je navdušenje,
okusi ga!
  Življenje so sanje,
uresniči jih!
  Življenje je izziv,
sprejmi ga!
  Življenje je dolžnost,
izpolni jo!
   Življenje je igra,
igraj jo!
 Življenje je dragocen dar,
skrbi zanj!
  Življenje je blagostanje,
ohrani ga!
  Življenje je ljubezen,
uživaj jo!

  Življenje je skrivnost,
spoznaj jo!
  Življenje je obljuba,
izpolni jo!
  Življenje je bolečina,
premagaj jo!
  Življenje je pesem,
poj jo!
  Življenje je borba,
sprejmi jo!
  Življenje je nesreča,
sooči se z njo!
  Življenje je pustolovščina,
drzni si stopiti vanjo!
  Življenje je sreča,
naredi jo!
  Življenje je preveč dragoceno,
ne uniči ga!
  Življenje je življenje
bori se zanj!

Sv. Mati Tereza



PPRAZNIČNORAZNIČNO  POLETJEPOLETJE    
Naša župnija je vsaj v letošnjem letu nekaj

posebnega.  Kar  dva  duhovnika  iz  naše
župnije  sta  letos  praznovala  90.  obletnico
svojega  rojstva,  p.  Jože  Kokalj,  že  v
februarju  letos,  praznovanje  pa  je  bilo

prestavljeno na junij in p. Franc Šetar, ki je svojih 90 let življenja dopolnil
26.7.2019, dan po godu našega župnijskega zavetnika sv. Jakoba. Tako smo
v župniji oba praznika praznovali skupaj v nedeljo, 28.7.2019. 

Praznovanje je bilo preprosto, a toplo in prisrčno. Slavnostno sv. mašo je
maševal jezuitski provincial, p. Ivan Bresciani ob somaševanju naših štirih
patrov.  P.  Bresciani  se  je  med  sv.  mašo  v  svojem  nagovoru  zahvalil  p.
Francu  Šetarju  za  njegovo  dolgoletno  prizadevnost  in  delo  za  Božje
kraljestvo,  za  njegovo  skromnost,  preprostost  in  tudi  gorečnost.
Slavljenec,  p.  France  Šetar  pa  je  svoj  nagovor  v  večjem  delu  posvetil
Kristusovemu  poslanstvu  odrešenja,  Kristusovi  vzgoji  do  apostolov,
predvsem  je  govoril  o  sv.  Jakobu,  spregovoril  pa  je  tudi  o  burnih  in
napornih, včasih tudi težkih, a blagoslovljenih trenutkih svojega življenja.
Rodil  se  je  v  Ljubljani,  v  župniji  Ljubljana-Polje,  za  duhovništvo  ga  je
navdušil škof Vovk in že kot mlad fant je v bivši
Jugoslaviji delal za Božje kraljestvo. Ker je živel
v težkih komunističnih časih, ga je od njegovih
rosnih let, takoj ko se je odločil, da bo študiral za
duhovnika,  spremljala  in  mu  grenila  življenje
UDBA, ki ga je spremljala vse do osamosvojitve
Slovenije, pa tudi nekoliko še po tem. Večkrat so
ga odpeljali na zaslišanje, mu sledili in ga nadlegovali ter mu povzročali,
kot sam pravi, 'nekrvavo mučeništvo'. 

V  svojem  nagovoru  je  opisal  dogodek,  ko  so  v  času  osamosvajanja
Slovenije udbovci,  oziroma nekdo iz njihovih vrst,  streljali  nanj,  po Božji
previdnosti pa je krogla zgrešila svoj cilj. Podobnih dogodkov ima p. Franc
Šetar  v  svojem  spominu  kar  nekaj,  morda  tudi  zato,  ker  je  še  pred
osamosvojitvijo Slovenije bil eden od pobudnikov in je začel delovati kot
član  državljanskega  gibanja  Združeni  ob  Lipi  sprave,  kasneje  se  je  to
gibanje  preimenovalo  v  društvo   Združeni  ob  Lipi  sprave  in  je  v  tem
kontekstu skupaj z drugimi člani društva bil v juniju letos povabljen tudi na
srečanje  s  predsednikom  Slovenije  Borutom  Pahorjem  v  predsedniško
rezidenco. Trideset let nazaj, ko so lipo sprave posadili, pa je  zaradi tega
dejanja dobival grozilna pisma. 

P.  France  Šetar  je  svetla  lučka  v  naši  župniji,  ki  neprestano  gori  in
izgoreva za Božje kraljestvo. Četudi je skromen, se to opazi in v tem smislu



so se med slavnostno sv. mašo vrstile tudi zahvale. V imenu župljanov in
ŽPS-ja  se  je  p.  Francu  Šetarju  zahvalil  Darko Gorenc,  ki  je  med  drugim
povedal, da govoriti o življenjski poti p. Franca Šetarja pomeni govoriti o
navzočnosti  živega  Boga  med  nami,  ki  se  preko  njega  razodeva  tu  na
zemlji.  'Bog vas je  imel  za  vrednega,  da  ste  pili  kelih  trpljenja.'  je  med
drugim v voščilu povedal  Darko Gorenc.  'Rdeči  oblastniki  so vas skušali

psihično  in  duhovno  zlomiti...  temu  ste  se
odločno uprli in se z Božjo milostjo utrdili za vaše
življenjsko  poslanstvo.  Pretresljiva  osebna
izkušnja  komunističnega  zla,  terorja  in  laži
izrojene levice je v vas še bolj utrdila prepričanje,
da edino Ljubezen premaga sleherno zlo.  V njo
ste  potopljeni,  iz  nje  črpate  moč,  po  njej  se
posvečujete...  Ste  človek  kontemplacije,  z  očmi
uprtimi  v  Najsvetejše ter  z  dejanji  obrnjenimi k
Bogu....  Zdrav  teološki  nauk,  ki  vas  preveva,
uporabljate  kot  duhovni  in  intelektualni  dar  za

širjenje  Božje  slave....  Kdor  vas  pozna  ve,  da  je  vse,  kar  spominja  na
bogastvo in denar vaše popolno nasprotje. Tako ste neobremenjeni, prosti
vsakih vezi tega sveta, s ponižnim in globokim umom izoblikovali kristalno
čisto osebnost skozi katero lahko sijejo Božji žarki modrosti, ki vsem dajejo
spoznanje o Resnici  in njeni lepoti...  Boga prosimo, da bi  vas ohranil  še
vrsto let duhovno in telesno zdravega, da boste
kot svetilnik, ki nam kaže pot v varen pristan.' In
v podobnem kontekstu so se vrstile tudi ostale
zahvale, ki jih ni bilo malo. 

Po sv.  maši  smo p.  Francu Šetarju  župljani  še
osebno lahko čestitali in se z njim poveselili ob
dobrotah, ki so jih napekle naše župljanke. Boga
prosimo,  naj  oba  letošnja  slavljenca  Bog  še
naprej obilo blagoslavlja in ju še dolgo ohranja
med nami v zdravju in veselju. 

Zapisala: J. Kolar

ZZAČETEKAČETEK  VEROUČNEGAVEROUČNEGA  LETALETA  
bo v ponedeljek, 16. septembra 2019, ob 17. uri 

za vse starostne skupine skupaj s starši. 
Zbrali  se bomo na dvorišču župnije  –  za cerkvijo  sv.  Jakoba.  Vabilo je

namenjeno vsem osnovnošolskim otrokom, ki so bili krščeni in/ali bivajo v
naši župniji. Če poznate kakšno družino, ki bi jim to vabilo bilo v veselje, ga
lahko posredujete naprej. 



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, 1. , 1. SEPTEMBRASEPTEMBRA: 22. med 
letom – angelska nedelja -   goduje 
sv. Egidij, opat -  brezjanska mati 
božja – od 1. do 8. septembra je 
Teden vzgoje z naslovom Svetost in 
vzgoja v digitalnem času. Za vsak dan
v tednu je pripravljeno razmišljanje 
in povabilo k molitvi za potrebe 
vzgoje. 
• ČČETRTEKETRTEK, 5. , 5. SEPTEMBRASEPTEMBRA: goduje sv. 
Mati Terezija iz Kalkute, redovnica 
ter sv. Viktorin, mučenec
• PPETEKETEK, 6. , 6. SEPTEMBRASEPTEMBRA: godujeta sv. 
Zaharija, prerok in sv. Magnus, opat 
• NNEDELJAEDELJA, 8. , 8. SEPTEMBRASEPTEMBRA: 23. med 
letom  – rojstvo Device Marije - v 
župnijski cerkvi sv. Vida v Šentvidu 
pri Grobelnem bo slovesnost 
večnih zaobljub naše katehistinje s.
Barbare Močenik. Ob 14. uri se bo 

začela molitvena ura, ob 15. uri pa 
bo slovesna sveta maša z večnimi 
zaobljubami. Prisrčno vabljeni, da se
slovesnosti udeležite. S. Barbara se 
priporoča tudi v molitev. Hvala.
• PPONEDELJEKONEDELJEK, 9. , 9. SEPTEMBRASEPTEMBRA:  
godujeta sv. Peter Klaver, redovnik 
ter sv. Friderik Ozanam, laik 
• ČČETRTEKETRTEK, 12. , 12. SEPTEMBRASEPTEMBRA::  Marijino 
ime – goduje sv. Tacijan, mučenec 
• PPETEKETEK, 13. , 13. SEPTEMBRASEPTEMBRA: godujeta sv. 
Janez Zlatousti, škof, učitelj ter sv. 
Elidija, mučenka
• SSOBOTAOBOTA, 14. , 14. SEPTEMBRASEPTEMBRA: Povišanje 
sv. križa, goduje sv. Kalist, papež, 
mučenec 
• NNEDELJAEDELJA, 15. , 15. SEPTEMBRASEPTEMBRA: 24. med 
letom, Žalostna Mati Božja – Vrnitev
Primorske 

 Od ponedeljka, 2. septembra 2019 dalje, bodo med delavniki ponovno
svete maše tudi ob 7. uri zjutraj. Vabljeni, da se jih udeležite!

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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