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SLOMŠKOVE MISLI IN PREGOVORISLOMŠKOVE MISLI IN PREGOVORI
»Zvestoba je mati sreče.«

»Če hočeš druge vneti, moraš sam goreti!«
»Dveh reči ne odlagaj na jutri: poboljšanja in

dobrega dejanja.«
»Starši, ne naveličajte se učiti in svariti svoje

otroke, molite zanje! Dokler je drevo mlado, se
lahko zravna, staro se zlomi!«

»Kdor ne pomisli kam gre, potem nazaj ne ve.«
»Najsrečnejše ljudi poštenje stori.«

»Kdor stradal ni, ne ve, kako kruh diši.«
»Dobra duša povsod dobre ljudi najde.«

»Hočeš veselo in srečno živeti – uči se potrpeti.«
»Mlad bahač, ki se noče učiti – star berač bo moral

kruha prositi.«
»Vsa svoja pota izročimo Gospodu, on bo vse prav storil.«

»Ni dobro za človeka, če si zmore z malim trudom veliko pridobiti.«
»Ljudje so srečni in zadovoljni s tem, kar imajo, dokler kaj boljšega ne

poznajo.«
»Kar v mladih letih zamudiš, težko kdaj pridobiš.«

»Ni bogat, kdor veliko ima, ampak kateri malo potrebuje, ker ni razvajen.«
»Kdor vero izgubi, mu ugasne luč sredi trde noči. Varujte luč vere, da je

sovražni veter sedanjega sveta ne ugasne!«
»Tri reči imej vedno pred očmi: božje oko, ki vse vidi, božje uho, ki vse sliši,

in pa tisto knjigo, v katero zapiše Bog vsako tvoje dejanje.«
»Pridi, Sveti Duh, in spregovori mojemu srcu! Če ti pa je všeč, da molčiš, naj

mi govori tudi tvoj molk.«



VVEČNEEČNE  ZAOBLJUBEZAOBLJUBE  SS. B. BARBAREARBARE  
Na  praznik  Marijinega

rojstva,  8.  9.  2019,  je  s.
Barbara  Močenik  v  roj-
stni  župniji  Šentvid  pri
Grobelnem izrekla večne
zaobljube  pred  s.  Mojco
Šimenc, inšpektorico slo-
vensko hrvaške province
redovne  skupnosti  HMP.
Izredno  ganljiv  obred
med sv. mašo, ki jo je da-
roval  salezijanski inšpek-
tor  g.  Marko  Košnik  ob
somaševanju mnogih du-

hovnikov, nas je vpeljal v samo bistvo posvečenega življenja: sprejeti po-
korščino, uboštvo in čistost, živeti za druge, ljubiti še tako grešnega, na rob
družbe vrženega človeka ter neomajno zaupati v Božjo ljubezen in varstvo
Božje matere Marije. To v današnjem času, ki teži k užitkom, dobičku in
egoizmu ni enostavno. 

Slavje se je nadaljevalo pred cerkvijo in nato na domu s. Barbare, kjer ji je
domača družina pripravila prisrčen program.

Poleg sorodnikov s. Barbare, domačega župnijskega občestva in številnih
sester HMP, se je slovesnosti udeležilo tudi nekaj vernikov župnije sv. Jako-
ba, kjer s. Barbara deluje kot katehistinja. Zelo smo hvaležni, da smo smeli
biti priče temu velikemu dogodku. 

Sestri Barbari želimo blagoslovljeno pot redovniškega poslanstva in var-
stvo Marije Pomočnice kristjanov.

Mirjam in Darko

Skupnost sester HMP se ob dogodku večnih zaobljub s.
Barbare Močenik zahvaljuje župnijskemu občestvu za vsa
izražena voščila, za bližino, molitev in podporo. 

PPREDSTAVITEVREDSTAVITEV  DEJAVNOSTIDEJAVNOSTI  ININ  SKUPINSKUPIN (4)  (4) 

PPEVSKIEVSKI  ZBORZBOR  ŽUPNIJEŽUPNIJE S SVV. J. JAKOBAAKOBA  

deluje v stalni zasedbi že vrsto let. Nekateri pevci pojejo v njem že več
kot 50 let. 34 let ga vodi zborovodkinja Lilijana Stepic, ki je začela v zboru
prepevati že kot osnovnošolka. Vsi si želijo novih pevcev, a žal je v mestu



obdobje, ko razmere za to niso ugodne. Kljub manjši zasedbi, pa ima zbor
zelo  širok  repertoar  in  zveni  ubrano.  Večina  pevcev  ne  živi  več  v  sami
župniji, a ostajajo zvesti svojim koreninam. Pojejo vsako nedeljo ob 8. uri in
ob praznikih. Seveda pa s svojim petjem povzdignejo tudi slovesnosti, kot
so  vsakoletno  »žegnanje«,  pa  kakšne
obletnice,  zlate  ali  diamantne,  ali  pa
nove maše. Ker spada pod našo župnijo
tudi  grajska  kapela,  pojejo  tudi  za  Sv.
Jurija na Gradu.

Že pred leti je redno spremljala zbor z
orglami  Nataša  Valant,  potem  se  je
zvrstilo  nekaj  organistov  za  krajši  čas,
več kot 20 let je orglal Marko Nemanič,
sedaj pa se izmenjujejo oba omenjena in
Dalibor Miklavčič.

SSKUPINAKUPINA SIRIUS  SIRIUS 

Iz naše župnije izhaja tudi glasbena skupina Sirius, ki nas s svojim petjem
razveseljuje že več kot 35 let.  Vsi  člani skupine izhajajo iz naše župnije.
Skupina Sirius je nastala na pobudo takratnega kaplana Ivana Rampreta.
Želel  je,  da bi  mladi prepevali  in želja je prešla v dejanje.  Leta 1983 so
začeli  z  vajami  in  prav  kmalu  so  že  peli  pri  maši.  Začeli  so  z  resnim in
zavzetim delom, saj kar niso mogli drug brez drugega in brez glasbe. Tako
so v prvih letih vadili tudi trikrat na teden. Značilno je večglasno petje –
štiriglasno  -  in  spremljave  z  akustičnimi  inštrumenti.  Pesmi  so  bile
ponavadi  zapisane  enoglasno,  zato  so  priredbe  po  zamislih  voditeljice
delali na vajah in iskali najboljši zven. Izvajajo pesmi različnih avtorjev in so

do  sedaj  izdali  dve  kaseti
Hvalnica  stvarniku  in  Trpeče
srce,  na  kateri  so  postne
pesmi. 

Od začetka vodi skupino in v
njej  tudi  igra  in  poje
glasbenica  Lilijana  Stepic,
sestavlja  pa  jo  10  članov.
Večina članov je skupaj že od
začetka. Zadnja leta se zaradi
različnih  obveznosti  zelo
težko  dobijo  za  vaje,  a  se

vseeno z veseljem snidejo.  V župniji prepevajo vsako leto pri postnih in
adventnih večerih, veseli pa so tudi povabila v kakšno drugo župnijo. 

(po zapisu Lilijane Stepic) 



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, 15. , 15. SEPTEMBRASEPTEMBRA: 24. med le-

tom, Žalostna Mati Božja – Vrnitev 
Primorske -  Nedelja svetniških kan-
didatov ljubljanske metropolije, ob 
16. uri bo v cerkvi Srca Jezusovega 
na Taboru v Ljubljani molitvena ura 
in ob 17. uri slovesna sv. maša. Po sv. 
maši bo krajša predstavitev svetni-
ških postopkov svetniških kandida-
tov ljubljanske metropolije. Vabljeni.

• SSREDAREDA, 18. , 18. SEPTEMBRASEPTEMBRA: godujeta sv. 
Jožef Kupertinski, duhovnik ter sv. 
Ariadna, mučenka

• SSOBOTAOBOTA, 21. , 21. SEPTEMBRASEPTEMBRA: godujeta sv. 
Matej, apostol in sv. Jona, prerok 

• NNEDELJAEDELJA, 22. , 22. SEPTEMBRASEPTEMBRA: 25. med le-
tom – Slomškova nedelja -   goduje 

sv. Mavricij, mučenec; zvečer ob 18h 
bo srečanje ŽPS. 

• PPONEDELJEKONEDELJEK, 23. , 23. SEPTEMBRASEPTEMBRA:  godujeta
sv. Pij iz Pietrelcine, duhovnik ter sv. 
Lin, papež 

• TTOREKOREK, 24. , 24. SEPTEMBRASEPTEMBRA: godujeta bl. 
Anton Martin Slomšek, škof ter sv. 
Rupert, škof  

• PPETEKETEK, 27. , 27. SEPTEMBRASEPTEMBRA: godujeta sv. 
Vincencij Pavelski, ustanovitelj lazari-
stov ter sv. Florentin, mučenec

• SSOBOTAOBOTA, 28. , 28. SEPTEMBRASEPTEMBRA: goduje sv. 
Venčeslav, mučenec - kvatre  

• NNEDELJAEDELJA, 29. , 29. SEPTEMBRASEPTEMBRA: 26. med le-
tom, godujejo Mihael,  Gabrijel, Rafa-
el, nadangeli 

V  ponedeljek,  16.  septembra 2019  bo  v  župniji  sv.  Jakoba
začetek veroučnega leta za vse starostne skupine skupaj s starši.
Ob  17.  uri se  bomo  zbrali  na  dvorišču  župnije.  Vabljeni
osnovnošolski otroci, ki so krščeni ali bivajo v naši župniji in starši.
Povabilo velja tudi vsem ostalim družinam, ki imajo osnovnošolske
otroke in bi radi svojim otrokom omogočili tudi verski pouk.

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 1515 in ob 1615
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