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MMISLIISLI T TEREZIJEEREZIJE A AVILSKEVILSKE    
"Zaupajmo  v  Boga,  ki  nas  ljubi  bolj,  kot  ljubimo  mi  sami
sebe."
"Imeti pogum, za vse, kar nam v življenju pride nasproti, je
bistveno." 

"Pomisli, da imaš le eno dušo in da boš le enkrat umrl; da imaš le eno in
sicer kratko življenje; in da obstaja le ena resnična slava in sicer večna."

"Za molitev ni potrebno nič drugega, kot da smo v prijateljstvu z Bogom."
"Drevo, ki raste poleg tekoče vode, je bolj sveže in daje več sadežev."  
"Ne dovoli, da se tvoji grehi, spremenijo v slabe navade." 
"Gospod ne gleda toliko na velikost del, ki smo jih opravili, temveč bolj na

ljubezen, s katero smo jih storili."
"Bodi prijazen do svojega telesa, da bo tvoja duša z veseljem prebivala v

njem."
"O nikomer nisem govorila niti najmanj slabo, mnogokrat sem obiranje

ljudi celo preprečila; globoko sem si bila vtisnila v dušo načelo, da nočem o
nikomer ničesar niti zvedeti niti reči, česar ne bi želela, da reko o meni."

"Bog hoče pogumnih duš, pod pogojem, da ostanejo ponižne."
"Naj izkazovanje prijaznih dejanj preide v vašo navado, kajti le-ta naredijo

dušo prijazno." 
"Zanesimo  se  na  to,  da  je  v  nas  neizmerno  bogata  palača:  celotna

zgradba iz dragih kamnov, takšna, kot se spodobi za takšnega Gospoda, in
da vi doprinašate k temu, da je ta zgradba takšna, ker ni lepše zgradbe kot
je čista duša in polna kreposti."

"Ko enkrat ljubezen Božja prežame naše srce, tedaj nam bo vse lahko in v
najkrajšem času in z neznatnim trudom bomo veliko naredili."

"Temeljni kamen nam mora biti zdrava vest in to, da se z vsemi močmi
osvobajamo malih grehov in sledimo temu, kar je najpopolnejše."



PPREDSTAVITEVREDSTAVITEV  DEJAVNOSTIDEJAVNOSTI  ININ  SKUPINSKUPIN (6)  (6) 
KKLASIČNALASIČNA  SAKRALNASAKRALNA  GLASBAGLASBA
Na predlog takratnega župnika  sv.  Jakoba,  p.  Jožeta  Kokalja,  smo sv.

maše s klasično sakralno glasbo uvedli marca 2014 in sicer vsako nedeljo
ob 17h. V petih letih so te sv. maše dobile številne
in različne "spremljevalce" in sotrudnike, okoli 30
kolegov  profesorjev  z  Akademije  za  glasbo  in
članov  orkestra  Slovenske  filharmonije  ter  več
ducatov študentov je  doslej  na  prostovoljni  bazi
muziciralo pri sv. Jakobu: godalci, trobilci, pihalci,
solopevci, lutnjisti organisti...

Okoli dve leti smo mesečno pripravljali plakate s
točnimi sporedi, pri Salve na Rakovniku so jih oblikovali in natisnili. Kasneje
smo prešli na pošiljanje kar po mailu, brez tiska. 

Nekaj časa je bila navada, da smo vsako tretjo nedeljo v mesecu uvedli sv.
mašo  z  gostujočimi  duhovniki,  da  bi  kombinacija  glasbe  in  pridige
gostujočega  duhovnika  pritegnila  tudi  tiste  Ljubljančane,  ki  sicer
poredkeje pridejo v cerkev. Med duhovniki  so se prijazno odzvali  vabilu
npr. Robi Friškovec, Primož Krečič, Roman Globokar in drugi.....

Med  večjimi  zalogaji  je  bil  glasbeni  teden  pred  praznovanjem  400.
obletnice, ko je vsaka večerna sv. maša tega tedna minevala ob klasični
sakralni glasbi. 

Leta 2015 so po skupnih premislekih z g. župnikom
p. Jožetom Kokaljem v cerkev prišle edine slovenske
"renesančno-baročne"  orgle,  posebej  primerne  za
glasbo od  Gallusa  in  Dolarja  do  Bacha  in  Mozarta.
Montaža je trajala dober mesec. Blagoslovil jih je g.
nadškof  Stanislav  Zore  18.  junija  2017.  Ob  tej
priložnosti je sodelovalo okoli 50 glasbenikov (člani
orkestrov  Slo.Filharmonije,  simfoničnega  orkestra
RTV  SLO,  študentje  in  profesorji  Akademije  za
glasbo, pevski zbor "Dekor", vokalni solisti in orgle). 

V  sodelovanju  s  Slovenskim  Cecilijinim  društvom  (SCD),  stanovskim
društvom slovenskih cerkvenih glasbenikov, so potekali  v letih 2014, 15 in
16 tečaji liturgičnega orglanja in orgelske improvizacije, nato spet 2018 v
sodelovanju z Akademijo za glasbo.

V sodelovanju s slovenskim orgelskim društvom (SOD) pa smo dvakrat
uresničili orgelski koncert za Poletni orgleski ciklus v letih 2016 in 2017,
kar je obakrat omogočilo oz. podprlo MKRS. 

Štiri  večje  koncertne  dogodke  na  baročno-renesančnih  orglah,  ko  so
igrala  velika  imena  orgelskega  sveta,  smo  združili  s  sv.  mašo,  tako  so



poznani organisti z veseljem orglali tudi pri naši nedeljski sv. maši ob 17h:
Henry  Fairs  iz  Anglije,  Manuel  Tomadin  in  Lorenzo  Ghielmi  iz  Italije  (z
godalnim orkestrom študentov AG) ter Laszló Fassang in Ditta Rohmann
(petstrunski baročni violončelo) iz Madžarske. 

Od domačih odličnih organistov pa npr. Tomaž Sevšek, Veronika Celarec,
Luka Posavec in več študentov in učencev orgel.

Posebno  ugodna  okoliščina  za  sodelovanje  je  neposredna  bližina
Akademije za glasbo, tako rekoč 50m od naše cerkve. Tako je gotovo lažje
pritegniti k muziciranju študente in kolege, kot če bi bila župnija nekaj km
iz centra Ljubljane. Kar pogosto se v cerkvi zgodi tudi pouk in kak izpit za
AG,  npr  pri  predmetih  Komorna  glasba,
Orgle, Improvizacija, Generalni bas. 

V  prihodnje  bi  lahko  to  sodelovanje
župnije  z  Akademijo  formalizirali  in  za
nadaljevanje te poti, pritegnili podpornike z
afiniteto  do  klasične  sakralne  glasbe,  npr.
fundacija  VIKTORIJA  (ga.  Helga  in  Marko
Kambič),  da se sčasoma oblikuje širši  krog
ljudi,  ki  jih  tak  način  sv.  maše  posebej
pritegne.                                                                                                  Dalibor Miklavčič

V kratkem bodo renesančno-baročne orgle praznovale  15.obletnico in
bomo ta jubilej skozi leto obeležili tudi z občasnimi dodatnimi glasbenimi
dogodki s  klasično sakralno glasbo.

SSREČANJE BOLNIKOV IN OSTARELIHREČANJE BOLNIKOV IN OSTARELIH
     

K sv. maši 13.10.2019 ob 9.30 še posebno 
vabljeni bolniki in ostareli ter spremljevalci.

  Med s v. mašo boste lahko prejeli 
zakrament spovedi in bolniškega maziljenja.

Po sv. maši bo srečanje v dvorani 
ob prigrizku in medsebojnem druženju.

Če potrebujete prevoz sporočite v župnišče 
na tel. št.: 041 848 117.

Pokličete pa lahko tudi ob vsaki drugi priliki, 
ko želite, da vas obišče duhovnik.

Z veseljem vas pričakujemo.



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, 13. , 13. OKTOBRAOKTOBRA: 28. med le-

tom, goduje sv. Edvard, kralj – Pri 
sv. maši ob 9.30 bo srečanje bolnih
in ostarelih. Vabljeni!

• TTOREKOREK, 15. , 15. OKTOBRAOKTOBRA: godujeta sv. 
Terezija Avilska, redovnica, cerkve-
na učiteljica ter sv. Evtimij, menih –
ob 17. uri bo začetek duhovnega 
branja, ki ga vodi p. Silvo Šinkovec.
Vero bomo poglabljali ob branu 
knjige sv. Avguština – Izpovedi. Da-
tumi naslednjih srečanj so še 22. 
oktober, 5., 12. in 26. november 
ter 10. in 17. december. Vabljeni!

• ČČETRTEKETRTEK, 17. , 17. OKTOBRAOKTOBRA: godujeta 
Ignacij Antiohijski, škof, mučenec 
ter sv. Florencij, škof  

• PPETEKETEK, 18. , 18. OKTOBRAOKTOBRA: godujeta sv. 
Luka, evangelist ter sv. Just, muče-
nec 

• SSOBOTAOBOTA, 19. , 19. OKTOBRAOKTOBRA: godujeta sv. 
Pavel od Križa, duhovnik ter sv. 
Izak in kanadski mučenci

• NNEDELJAEDELJA, 20. , 20. OKTOBRAOKTOBRA: 29. med le-
tom – misijonska   nedelja -   go-
duje sv. Irena, mučenka – Ob 18. 
uri bo srečanje Župnijskega pasto-
ralnega sveta. Člani vabljeni!

• PPONEDELJEKONEDELJEK, 21. , 21. OKTOBRAOKTOBRA: godujeta
sv. Uršula, devica, mučenka ter sv. 
Agaton, menih

• TTOREKOREK, 22. , 22. OKTOBRAOKTOBRA: godu-
jeta sv. Janez Pavel II., pa-
pež ter sv. Marija Saloma,
svetopisemska žena

• PPETEKETEK, 25. , 25. OKTOBRAOKTOBRA: godujeta sv. 
Darinka, mučenka ter sv. Krišpin, 
mučenec – Dan suverenosti

• NNEDELJAEDELJA, 27. , 27. OKTOBRAOKTOBRA: 30. Med le-
tom, žegnanjska nedelja, goduje 
sv. Sabina, mučenka – začetek 
zimskega časa, ob 3. uri ponoči 
bomo premaknili ure nazaj na 2. 
uro. 

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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