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ZZARADIARADI  LJUBEZNILJUBEZNI  DODO K KRISTUSARISTUSA  
Nekega dne je sveti Frančišek Asiški  poklical brata Leona in mu

rekel: "Brat Leon, piši! Piši, kaj je resnično veselje: 
Pride sel in pove, da so vsi pariški učitelji vstopili v red; piši: to

ni resnično veselje. Prav tako, da so vstopili vsi prelati z onstran
Alp, nadškofje in škofje, pa še francoski in angleški kralj; piši, da
to ni resnično veselje. Enako, če bi moji bratje šli k nevernikom in
jih vse spreobrnili k veri; prav tako, če bi imel tolikšno milost od
Boga, da bi bolne ozdravljal in delal mnogo čudežev: rečem ti, da
v vsem tem ne obstoji resnično veselje".

"V čem pa je torej resnično veselje?" je vprašal brat Leon.
"Vračam se iz Perugie in pozno ponoči pridem sem, pozimi, ko

je pot blatna in je tako mrzlo, da kaplje hladne vode zmrzujejo na
koncih tunike in stalno tolčejo po golenih, tako da kri teče iz ran.

Ves  blaten,  premražen in  ozebel  pridem do vrat.  Po dolgem trkanju  in
klicanju pride brat in vpraša: 'Kdo je'? Odgovorim: 'Brat Frančišek'. In on
pravi: 'Pojdi, zdaj ni primerna ura, da prihajaš; ne boš vstopil.' In če bi ob
mojih ponovnih prošnjah odvrnil: 'Poberi se; ti si preprostež in nevednež.
Nikakor  ne  prideš  k  nam.  Toliko  nas  je  in  takšni  smo,  da  te  ne
potrebujemo.' Jaz pa - recimo - še vedno stojim pred vrati in moledujem:
'Iz ljubezni do Boga me za to noč sprejmite.' In oni bi odgovoril: 'Ne bom
tega storil. Pojdi h križarjem in tam prosi.' Rečem ti, da je v tem resnično
veselje in resnična krepost ter zveličanje duše, če bi ostal potrpežljiv in se
ne bi vznemirjal"                                        (Povzetek iz knjige: Iz Frančiškovega  življenja)

»Za začetek storite to, kar je potrebno, potem tisto, kar je mogoče,
nazadnje boste presenečeni opazili, da delate celo nemogoče.«        

(Sv. Frančišek Asiški)



KKRATKORATKO  POROČILOPOROČILO  SS  SREČANJASREČANJA ŽPS ŽPS
V nedeljo, 22.9.2019 smo se člani ŽPS-ja po poletnih

počitnicah  znovna  zbrali  na  srečanju  Župnijskega
pastoralnega  sveta.  Na  srečanju  smo  se  najprej
pogovarjali o verouku. Letos imamo 21 veroučencev, 4
več kot lani. Razdeljeni so v 4 skupine: prvošolčki, 2. in
3. razred, 4. in 5. razred ter 6. do 9. razred. V letošnjem
letu bodo v ospredju birmanci, ki bodo mesečno imeli

tudi  dodatne aktivnosti,  na primer s  skupino za diakonijo bodo obiskali
bolnike, ogledali si bodo delo krasilk, obiskali bodo hospic in podobno, da
bodo  tako  bolje  spoznali  konkretno  delo  v  župniji,  bolj  bodo  tudi
sodelovali pri nedeljskih družinskih svetih mašah. Redni verouk bo potekal
v župnijskih prostorih, verouk za učence s posebnimi potrebami pa bo v
prostorih sester HMP na Gornjem trgu. Tu bodo tri skupine veroučencev:
mlajši, malo večji in mladinci. 

Tudi letos bodo sestre organizirale svetopisemske urice za otroke od 3.
do 6. leta starosti. Svetopisemske urice se bodo začele v oktobru in bodo
2x mesečno. Če poznamo kakšnega otroka te starosti, ga lahko povabimo
na Svetopisemske urice.

Srečanje  bolnikov  in  starejših  bo  v  oktobru,  točen  datum  bo  znan
naknadno.  Tudi  o  pripravi  adventnih  večerov,  še  nismo dorekli  točnega
programa.

Pod točko razno smo najprej pregledali, kaj se je dogajalo v župniji med
počitnicami.  Prebelili  in  polepšali  smo  klubsko  sobo.  Iz  cerkve  je
odstranjen en lestenec, preostale tri lestence bomo dvignili,  da bo tako
bolj  prišel  v  ospredje pogled na oltar,  ko se stopi  v  cerkev.  V župnišču
bomo postavili  nekaj panojev, ki bodo obeležili  zgodovino sv. Jakoba. V
dvorani  naj  bi  postavili  pano  Zgodovina  kolegija,  na  stopnicah  pano
Predstavitev znanih dijakov, npr. Vege, Grubarja, Valvazorja..., na hodniku
pa  pano  z  naslovom  Zgodovina  cerkve.  Tako  bomo  poskušali  počasi  v
življenje  spraviti  že  dolgo  načrtovano  idejo,  da  bi  na  nek  način  trajno
obeležili bogato zgodovino tega našega prostora in župnije  sv. Jakoba. 

V Frančiškovi kapeli  se dela nadaljujejo. Tri  slike so prenovljene, tri  še
niso  dokončane.  Tudi  ko  bodo vse slike  obnovljene,  jih  restavratorji  ne
bodo prej postavili v Frančiškovo kapelo, dokler ne bomo rešili vprašanja
vlage v kapeli. Ker bi bila drenaža predraga (od 60.000 do 100.000 evrov)
smo se odločili za nakup nekaj elektronskih naprav za sanacijo kapilarne
vlege v objektih, kjer gradbena dela niso mogoča. Na ta način bi morda bila
v treh letih v Frančiškovi kapeli vlaga že toliko izsušena, da bi bilo mogoče
postaviti  slike nazaj.  Odločili  smo se za nakup petih takšnih naprav,  kar
skupaj znese približno 6.000 evrov, kar je veliko manj, kot bi stala drenaža. 



Skupina članov ŽPS-ja bo pripravila pravila za gostujoče glasbenike, ki s
koncerti gostujejo pri nas in za organizatorje, da bi tako vzpostavili red pri
koncertih. Predvsem naj bi se zahteve nanašale na to, da se ne moti sv.
maša, da tudi še pol ure po sv. maši ljudje naj ne bi prihajali v cerkev, da
stvari v cerkvi ne bi premikali, ko pridejo v cerkev, naj se priklonijo, saj je to
Božja hiša ... 

Srečanje smo zaključili z molitvijo za beatifikacijo A.M.Slomška, ki jo je
prebral p. Albert Bačar in z zaključnim blagoslovom p. Jožeta Kokalja.      

Zapisala: J. Kolar

PPREDSTAVITEVREDSTAVITEV  DEJAVNOSTIDEJAVNOSTI  ININ  SKUPINSKUPIN (5)  (5) 
Diakonija, skrb za bolne in ostarele

Diakonijo v naši župniji vodi gospa Marija Mihičinac,
pomagajo ji tudi sestre (s.Agata, s.Darja in tudi druge
sestre) ter nekateri žu-
pljani. 
Skupina za diakonijo je
zelo prizadevna. Redno
obiskujejo  bolnike  in
starejše  na  domu  in  v
domovih za ostarele ter
po  bolnišnicah.  Vsako
leto za  božične in  veli-
konočne praznike izdelajo voščilnice in jih bolnim in
ostarelim  podelijo  skupaj  z  darili.  Diakonija  vsako

leto v jeseni za bolne in ostarele  pripravi skupno druženje. Po sveti maši
za bolne in ostarele,  ko lahko prej-
mejo bolniško maziljenje, skupina za
diakonijo poskrbi za pogostitev bol-
nikov in starejših, ponavadi je to ko-
silo in prigrizek, za prijetno druženje
ter za prevoz. Lepo je videti vesele
obraze bolnih  in  ostarelih,  ki  na  ta
dan  zagotovo  dobijo  občutek,  da
niso sami in da zanje nekdo skrbi.  

Skupina za diakonijo opravlja dra-
goceno  delo,  razveseljuje  bolne  in
starejše in jim v njihove različne sti-
ske in osamljenost prinaša žarek upanja in veselja. Bog se njihovega dela
zagotovo zelo veseli in mi z njim. Hvala vam.                                                  

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, 29. , 29. SEPTEMBRASEPTEMBRA: 26. med le-

tom, godujejo Mihael,  Gabrijel, Rafa-
el, nadangeli 

• TTOREKOREK, 1. , 1. OKTOBRAOKTOBRA: godujeta sv. Tere-
zija Deteta Jezusa, devica ter sv. 
Emanuel, škof

• SSREDAREDA, 2. , 2. OKTOBRAOKTOBRA: godujejo angeli 
varuhi sv. Modest, mučenec  

• PPETEKETEK, 4. , 4. OKTOBRAOKTOBRA: godujeta sv. Fran-
čišek Asiški, redovni ustanovitelj ter 
sv. Kalistena, mučenka

• SSOBOTAOBOTA, 5. , 5. OKTOBRAOKTOBRA: godujeta sv. Ma-
rija Favstina, redovnica ter sv. Apoli-
narij, škof

• NNEDELJAEDELJA, 6. , 6. OKTOBRAOKTOBRA: 27. med letom 
– rožnovenska  nedelja -   goduje sv. 
Bruno, ustanovitelj kartuzijanov 

• PPONEDELJEKONEDELJEK, 7. , 7. OKTOBRAOKTOBRA:  Rožnoven-
ska Mati Božja, goduje sv. Sergij, mu-
čenec 

• PPETEKETEK, 11. , 11. OKTOBRAOKTOBRA: godujejo sv. Fi-
lip, dijakon, sv. Kanik, opat ter sv. Ja-
nez XXIII., papež

• NNEDELJAEDELJA, 13. , 13. OKTOBRAOKTOBRA: 28. med le-
tom, goduje sv. Edvard, kralj 

SSVETOPISEMSKEVETOPISEMSKE  URICEURICE za otroke
od  3.  do  6.  leta  bodo  potekale
dvakrat  mesečno  ob  četrtkih  pri
sestrah hčerah Marije Pomočnice.
Prvo  srečanje  bo  v  četrtek,  10.
oktobra,  ob  17.  uri  na  Gornjem
trgu 21. Prijave in informacije: 051
771 341 (s. Barbara), www.hmp.si.

ŠŠOLAOLA  ZAZA  STARŠESTARŠE:  je  namenjena
vsem, ki bi radi slišali kaj o vzgoji,
se  o  njej  pogovarjali,  morda
razrešili  kakšno  vprašanje.
Potekala  bo  ob  četrtkih  ob  17h.
Začetek 3. oktobra. Več informacij
dobite na plakatu na oglasni deski
in na: www.dkps.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 1515 in ob 1615

http://www.hmp.si/
http://www.dkps.si/
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