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PPEKELEKEL  ININ  NEBESANEBESA    
Pravičnemu  možu  je  Bog  dovolil,  da  bo

vnaprej videl, kakšno je življenje po smrti. V
nebeški  palači  so  ga  peljali  v  velikansko
sobo.   Tam je  videl  ljudi,  sedeče  pri  polni
mizi.  Na  njej  so  bile  izvrstne  in  čudovito
pripravljene jedi,  a se jih ni nihče dotaknil.
Pravičnega  človeka  je  to  še  toliko  bolj
začudilo,  ker  se  je  na  obrazih  ljudi  videlo,

kako so sestradani in vzdihujejo po hrani.         
'Če so lačni, zakaj ne vzamejo hrane, ki je pred njimi?' je vprašal mož

svojega  nebeškega  vodnika.   'Ne  morejo  hraniti  samih  sebe,'  je
pojasnil vodnik. 'Lahko si opazil, da imajo roke privezane in naj se še
tako trudijo,  ne  morejo  prinesti  hrane do svojih  ust.'  'Res  je,  to  je
pekel,' je rekel pravični mož in zapustila sta dvorano.

Nato so ga odpeljali v drugo sobano in mu pokazali mizo, prav tako
obloženo z izvrstnimi in čudovito pripravljenimi jedmi. Toda tu so bili
ljudje, sedeči ob mizi, srečni in zadovoljni, brez znamenj sestradanosti.
Na svoje veliko začudenje pa je videl, da imajo tudi ti zvezane roke.
Obrnil se je k svojemu vodniku in ga vprašal: 'Kako to, da jedo, ko pa
vidim, da se ne morejo sami hraniti?'

'Poglej,' je dejal vodnik.  Pravični mož je pogledal in videl, da hranijo
drug drugega. 'Resnično, to so nebesa!' je vzkliknil. 'Res je,' je rekel
spremljevalec in nadaljeval: 'Kot lahko vidiš, je razlika med peklom in
nebesi v tem, da smo v ljubezni do bližnjega odprti do njega in mu
služimo.'

(Po: Drobne zgodbe za dušo, zbral Božo Rustja)



PPREDSTAVITEVREDSTAVITEV  DEJAVNOSTIDEJAVNOSTI, , POSAMEZNIKOVPOSAMEZNIKOV  ININ
SKUPINSKUPIN  VV  ŽUPNIJIŽUPNIJI (7) (7)

CCECILIJAECILIJA  EERIKARIKA G GRBECRBEC  

V naši župniji že 16. leto živi in
deluje   slikarka  in  katehistinja
Cecilija  Grbec.  Prišla  je  iz  glav-
nega  mesta Argentine,  Buenos
Airesa, kjer še vedno živijo njeni
domači (oče, mati brat in sestra
ter  vsi  ostali  sorodniki  ki  jih  je
zelo veliko), dva brata in ena se-
stra pa živita v Sloveniji z druži-
nami.  Je  hči  izseljenskih  starih
staršev (takoj po vojni), njen oče
je bil rojen v Špitalu, kot mladostnik je bil sošolec znanega misijonarja Pe-

dra Opeke v zavodu Adrogue. V letu 2003 je prišla v
Slovenijo, na Prulah je do njene smrti živela pri teti,
botrci Tinki, zadnja tri leta živi pri Križankah blizu žu-
pnije. 

Na vprašanje, kakšna je razlika med življenjem v Bu-
enos Airesu in življenjem v Sloveniji, Cecilija odgovori:
'...to je zeloooo dolgi odgovor….veliko je razlik…ne
morem to napisati v dveh stavkih, to sta dva popol-
noma drugačna svetova… bi bil to zelo dolg odgovor,
ker je zelo veliko je razlik in se
tega  ne  da  povedati  v  dveh

stavkih, to sta dva popolnoma različna svetova…'.
Je članica Župnijskega pastoralnega sveta, do pred

kratkim  tudi  katehistinja  v
naši župniji, lahko jo spozna-
mo po njenem lepem petju
pri sv. mašah (pri nas je go-



stovala  tudi  z  malgaškim  pevskim
zborom  Šambača,  v  katerem  tudi
sama poje),  predvsem pa jo pozna-
mo kot  slikarko  in  smo imeli  prilo-
žnost že nekajkrat ogledati si njene
slikarske  razstave.  Tokrat  si  lahko
ogledamo  nekaj  utrinkov  iz
njene razstave, ki si jo je bilo
moč  ogledati  od  6.  oktobra
do 3.  novembra 2019  v  žu-
pnijski  dvorani  Podutika,  ob

praznovanju 25. letnice te župnije. 
Želimo ji še veliko ustvarjalno plodnih let in da bi

še dolgo bogatila naš prostor s svojo ustvarjalnostjo in toplino. J. Kolar

ZZANIMIVOSTIANIMIVOSTI  IZIZ  ZGODOVINEZGODOVINE  NAŠENAŠE  CERKVECERKVE (1)   (1)  
POSVETITEVPOSVETITEV  CERKVECERKVE (1615)  (1615) 

Kako je bilo v naši  cerkvi  pred 404.  leti,  ko je bila
cerkev posvečena? 

Za današnje razmere nepredstavljivo slovesno. To je
bil praznik za celo škofijo. O tem lahko preberemo v
Letopisu Ljubljanskega kolegija Družbe Jezusove (od
leta  1596  do  1691),  kjer  je  o  posvetitvi  za  letopis
obširen zapis.   

'Proti  koncu  jeseni,  točneje  15.  novembra,  je  bila  posvečena  naša  nova
cerkev.  Posvetitev  se  je  začela  ob  šesti  uri  zjutraj,  končala  pa  ob  štirih
popoldne. Potem smo najpomembnejšim možem postregli s kosilom, nakar je
bila  uprizorjena  simbolična  drama.  Presvetli  nadvojvoda  Ferdinand  je  za
svojega zastopnika določil komisarja, prečastitega opata vetrinjskega, brata,'
lahko  preberemo  v  letopisu,  'presvetlega  vojvoda  Maksimilijana  pa  je
zastopal  presvetli  baron  Markvard  pl.  Egkh...  Posvetitev  je  bila  nadvse
svečana. K slovesnosti so prihiteli ljudje vseh stanov, ne le iz bližnjih, temveč
tudi iz zelo oddaljenih krajev Štajerske in Koroške. Prečasiti škof ljubljanski je
namreč k slovesnosti tega dne povabil vse župnije svoje škofije. Navzoča je
bila brezštevilna množica ljudi, tako da je poleg domačinov ostal izven cerkve
tudi večidel prišlekov. Posebno župnikov je bilo toliko, da so presegli število
70.  Ko  so  v  slovesnem  sprevodu  iz  stolnice  pod  senčnikom  prinesli  svete
relikvije so našteli  250 bander.  Veselje tega dne je oznanilo tudi slovesno
pokanje pušk in bobnenje kanonov, ki ga je pripravil ljubljanski mestni svet,
ne da bi mi za to vedeli, pa tudi navzočnost najslavnejših mož, tako da je bilo
očitno, da veselju triumfa nič ne manjka.' Povzetek: 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 | V ponedeljek in 
torek nas dobite v pisarni od 8h do 9h in od 13h do 
14h, ob petkih od 13h do 14h. Vsak dan pa po maši. 
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, 10. , 10. NOVEMBRANOVEMBRA: 32. 

med letom, goduje sv. Leon 
Veliki, papež, cerkveni učitelj  

• SSREDAREDA, 13. , 13. NOVEMBRANOVEMBRA:
godujeta sv. Stanislav
Kostka, redovnik ter sv.
Evgenij, škof  

• PPETEKETEK, 15. , 15. NOVEMBRANOVEMBRA:
godujeta sv. Albert Veliki, škof,
učitelj ter sv. Leopold, knez – 
404. obletnica posvetitve 
naše cerkve

• SSOBOTAOBOTA, 16. , 16. NOVEMBRANOVEMBRA: goduje-
ta sv. Marjeta Škotska, kraljica 
ter sv. Jedrt, devica 

• NNEDELJAEDELJA, 17. , 17. NOVEMBRANOVEMBRA: 33. 
med letom,  žegnanjska, go-
duje sv. Elizabeta Ogrska, re-
dovnica – Ob 18. uri bo sreča-

nje Župnijskega pastoralne-
ga sveta. Člani vabljeni!

• PPONEDELJEKONEDELJEK, 18. , 18. NOVEMBRANOVEMBRA: po-
svetitev bazilike sv. Petra in 
Pavla 

• ČČETRTEKETRTEK, 21. , 21. NOVEMBRANOVEMBRA: Daro-
vanje Device Marije, goduje 
sv. Maver Poreški, škof 

• PPETEKETEK, 22. , 22. NOVEMBRANOVEMBRA: godujeta 
sv. Cecilija, devica, mučenka 
ter sv. Kristijan, škof 

• SSOBOTAOBOTA, 23. , 23. NOVEMBRANOVEMBRA: goduje 
sv. Klemen I., papež, mučenec 
– Dan Rudolfa Maistra 

• NNEDELJAEDELJA, 24. , 24. NOVEMBRANOVEMBRA: nede-
lja Kristusa Kralja, godujejo sv. 
Andrej Dung in vietnamski mu-
čenci  

AADORACIJADORACIJA
ob ponedeljkih po večerni sveti maši 
ob sredah od 18h naprej

VVEROUKEROUK ob ponedeljkih ob 16h, 1645 in 1730

SSPOVEDOVANJEPOVEDOVANJE ob ponedeljkih od 17h do 1815 in nedelje med mašami

DDUHOVNOUHOVNO  BRANJEBRANJE ob torkih ob 17h

BBIBLIČNAIBLIČNA  SKUPINASKUPINA prvi torek v mesecu ob 17h
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