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2. 2. NEDELJANEDELJA  POPO

BOŽIČUBOŽIČU

5. januar 2020

BBLAGOSLOVLJENLAGOSLOVLJEN, , KIKI  PRIHAJAPRIHAJA  
VV I IMENUMENU G GOSPODOVEMOSPODOVEM  

Blagoslovljen, ki prihaja
v Imenu Gospodovem,

dobrodošel na tej mrzli zemlji,
Gospod, 

v temni realnosti, v katero si
prinesel toplino in Luč.

Prišel  si iz Nebes,
iz naročja Nebeškega Očeta

in prebival si nekaj časa v 
svetem templju Tvoje

deviške Matere.

Ob polnosti časov 
si se dotaknil zemlje,

na njej prebival in ji s svojim
trpljenjem prinesel

neizbrisen pečat Odrešenja. 

Danes si v jaslih,
jutri na križu,

dotakne se Te smrt,
a Ti jo premagaš, 

si obujen in greš k Očetu.

Dobrodošlo Božje Dete,
Učenik in Vzor,

Božje Jagnje in Odrešenik.
kot si prišel ob polnosti časov,
ostajaj tudi sedaj vedno pri nas
in blagoslavljaj vsak naš korak.

Blagoslovljen, ki prihaja 
v Imenu Gospodovem. (J. K.)



PPREDSTAVITEVREDSTAVITEV  DEJAVNOSTIDEJAVNOSTI  ININ  SKUPINSKUPIN, , KIKI

DELUJEJODELUJEJO  VV  NAŠINAŠI  ŽUPNIJIŽUPNIJI (8) (8)
KKATEHEZAATEHEZA  DRUŽINDRUŽIN  ININ  OTROKOTROK

Del rednih pastoralnih dejavnosti v naši župniji pripravljajo sestre Hčere
Marije pomočnice iz Gornjega trga 21, ki vodijo kar nekaj dejavnosti:

Redni verouk, ki poleg verouka vključuje tudi pripravo otrok na nedeljsko
sveto  mašo  in  njihovo  sodelovanje  pri  sv.  maši  s  petjem,  uvodi  in
prošnjami...,  povezovanje starejših in mlajših otrok ter pripravo otrok na
sodelovanje  pri  praznikih:  na  primer  pri  božičnici,  miklavževanju,
velikonočnem tridnevju ...

Sestre  vodijo  tudi  verouk  za  otroke  s  posebnimi  potrebami  in  jih
pripravljajo na zakramente,  Svetopisemske urice za otroke od 3. do 6. leta
starosti,  kjer  otroci  spoznavajo  Sveto  pismo  preko  branja,  dramskih
uprizoritev  in  ustvarjalnih  delavnic...   Dvakrat  letno  sestre  pripravijo
Duhovno obnovo za družine, tedaj imajo starši čas za pogovor, razmišljanje
ali  za  spoved,  otroci  pa  imajo  medtem  katehezo,   spoved  in  dejavnost
glede na liturgični čas.  Sestre vsako leto pripravijo tudi Romanja družin in
v  zadnjem  času  tudi  Župnijski  dan,  ki  je  pri  nas  povezan  z  zaključkom
šolskega leta in otroci pripravijo kratek program, na primer dramsko igro,
pesmi, kviz... Iskrena zahvala sestram za ves njihov trud in prizadevnost, za
njihovo delo, s katerim sejejo v mladi rod Božjo Besedo, ki bo, tako upamo,
kdaj kasneje vzkalila v veliko drevo.

SSAKRALNEAKRALNE  UMETNINEUMETNINE  ININ  UMETNOSTNAUMETNOSTNA  ZGODOVINAZGODOVINA  
Na področju umetnostne zgodovine in sakralnih umetnin nam je s svojim

znanjem  v  veliko  pomoč  mag.  Nataša  Polajnar  Frelih,  magistrica
umetnostne zgodovine, ki je izvedenka za sakralne umetnine v naši cerkvi
in župniji in je vedno pripravljena odgovoriti na vsa tovrstna vprašanja. S
svojim  osebnim  vplivom  in  vplivom  svojega  delovnega  področja  (je
direktorica  Muzeja  krščanstva  na  Slovenskem  v  Stični),  sodeluje  pri
seminarjih, nagovorih, okroglih mizah in na drugih področjih umetnostne
zgodovine (ocenjevanju umetnin...). Pred leti je v Župnijskem glasilu pisala
o  zgodovini  naše  cerkve  in  njenih  umetninah.  Ob  praznovanju  400.
obletnice   cerkve   sv.  Jakoba  je  leta  2015  pripravila  manjšo  panojsko
razstavo. Je članica ŽPS-ja  in na področju umetnosti in zgodovine za nas
nepogrešljiva in se ji po tej poti zahvaljujemo za vsa njena prizadevanja in
dragocene prispevke.

OOSTALESTALE    SKUPINESKUPINE  
V naši  župniji  deluje  še  kar  nekaj  skupin,  ki  jih  v  tej  rubriki  ne  bomo

posebno omenjali  in  se jim po tej  poti  iskreno zahvaljujemo za  njihovo
delo.  Najprej  organistki  s.  Cilki  Zadravec,  HMP,  ki  občasno  polepša



delovniške  maše  s  svojim  igranjem,  pa  skupini  za  čiščenje,  krasilkam,
zakonski  skupini,  molitveni  skupini,  skupini  ministrantov,  tudi  Miklavžu
(Matjaž Dolinar) in seveda Župnijskemu pastoralnemu svetu. Prav tako v
naši  župniji  deluje  tudi  Društvo  Katoliških  pedagogov  Slovenije  pod
vodstvom p. Silva Šinkovca in in pa seveda naših pet patrov jezuitov, poleg
p.  Silva Šinkovca,  še župnik p.  Albert Bačar,  naš zaslužni  župnik p.  Jože
Kokalj,  p. Franc Šetar in p. Ivan Rampre, ki neutrudno skrbi za novice in
prispevke  na  radiu  Vatikan  in  se  vsem  tu  in  že  v  prejšnjih  rubrikah
omenjenim  (pa  tudi  vsem  tistim,  ki  smo  jih  morebiti  pozabili  omeniti)
iskreno   zahvaljujemo za  njihovo  delo,  neprestan  trud  in  vztrajnost  pri
delu,  saj  s  pomočjo vseh omenjenih naša župnija lahko deluje,  tako kot
deluje.  Zahvala  vsem  še  enkrat  in  naj  Bog vse  njihovo in  naše  delo  še
naprej obilo blagoslavlja.           J. Kolar

NNEKAJEKAJ  MISLIMISLI  OO  LETOŠNJIHLETOŠNJIH  JASLICAHJASLICAH
Zamisel za letošnje jaslice se je porodila na

romanju v Lurd. Ko sva molila križev pot na
griču nad mestecem, naju je zelo nagovorila
15 postaja,  ki  prikazuje odvaljen kamen in
prazen  grob.  Začutila  sva,  da  so  jaslice  v
tesni povezanosti s praznim grobom.

Božje  detece,  ki  bo  v  teh  dneh  ležalo  v
jaslicah, bo že čez nekaj mesecev, ko bomo v
cerkvenem letu doživljali postni čas, pribito
na  križ  in  na  velikonočno  jutro  vstalo  od

mrtvih…
Vse  to  je  odraz  našega  življenja.  Preko

povezanosti  z  Bogom  se  v  vsakdanjem
življenju  prepletajo  jasli,  križ  in  vstajenje.
Bog preko jasli vstopa v naš veliki petek in
nam  daje  vstajenje  v  čisto  vsakdanjih
situacijah.

Božični večer torej ni romantični večer in
le lep družinski praznik, ko ob toplem čaju
in  božični  potici  uživamo  bližino  naših
najdražjih, pač pa je začetek našega Odrešenja. Božji Sin je zapustil nebesa
in  se  spustil  v  človeške temine,  da  nam preko križa  in  vstajenja  podari
Življenje. Kot vsako leto so tudi letošnje jaslice izdelali jasličarji sv. Jakoba:
Matjaž Dolinar, Bojan Zaletelj, Darko Gorenc, Jure Jerovšek, Mario Plešej,
posebna zahvala pa tudi akademski slikarki  Ceciliji  Grbec za oblikovanje
votline Jezusovega rojstva. Mirjam in Darko



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, 5. , 5. JANUARJAJANUARJA: 2. nedelja po božiču –  3. sveti večer – blagoslov doma

• PPONEDELJEKONEDELJEK, 6. , 6. JANUARJAJANUARJA: Sveti trije kralji – Gospodovo razglašenje, slovesni 
praznik -  godujejo sv. Gašper, Miha, Boltežar 

• ČČETRTEKETRTEK, 9. , 9. JANUARJAJANUARJA: godujeta sv. Pij IX., papež ter bl. Marija Terezija od Jezusa, 
redovna ustanoviteljica   

• NNEDELJAEDELJA, 12. , 12. JANUARJAJANUARJA: nedelja Jezusovega krsta, godujeta sv. Alfred, opat ter 
sv. Taziana (Tatjana), mučenka (zaščitnica študentov). Pri sveti maši in po njej 
glasbo oblikujejo Rajske strune: citre, kitare in petje. 

• PPETEKETEK, 17. , 17. JANUARJAJANUARJA: goduje sv. Anton (Zvonko),  puščavnik in menih  

• SSOBOTAOBOTA, 18. , 18. JANUARJAJANUARJA: goduje sv. Marjeta Ogrska, redovnica – Začetek tedna 
molitve za edinost kristjanov (od 18. do 25. januarja)

• NNEDELJAEDELJA, 19. , 19. JANUARJAJANUARJA: 2. nedelja med letom – goduje Irenej Friderik Baraga, 
škof in misijonar 

IISKRICESKRICE::
Dve stvari naj bi dobili otroci od svojih staršev: 
korenine in peruti. (Johann Wolfgang von Goethe)

Stori, kar moreš, in moli za to, česar ne zmoreš. 
Tako bo Bog dal, da boš zmogel. (sv. Avguštin)

Ohranjaj svojo dušo v miru. Naj Bog deluje v njej. 
Z veseljem sprejemaj misli, ki tvojo dušo dvigajo k Bogu.

Na stežaj odpri okno svoje duše. (Ignacij Lojolski)

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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