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2. 2. NEDELJANEDELJA  
MEDMED  LETOMLETOM

19. januar 2020

NNEKAJEKAJ  MISLIMISLI  SVSV. T. TOMAŽAOMAŽA A AKVINSKEGAKVINSKEGA  
ININ  SVSV. F. FRANČIŠKARANČIŠKA S SALEŠKEGAALEŠKEGA  

SSVV. T. TOMAŽOMAŽ A AKVINSKIKVINSKI: : 
- O Mariji:  označil jo je  kot 'Počivališče vse

Trojice,  kjer  Trojica  najde  svoj  počitek,  ker
zaradi  učlovečenja,  v  nobeni drugi  ustvrjenini
božje osebe ne prebivajo in ne izkušajo takega ugodja in veselja, kakor v
njeni duši.'

-  O evharistiji:  'Ker  je  evharistija  zakrament trpljenja našega Gospoda,
vsebuje v sebi Jezusa Kristusa, ki je trpel za nas. Zato je vse tisto, kar je
učinek trpljenja našega Gospoda, tudi učinek tega zakramenta, saj ta ni nič
drugega kot nanašanje Gospodovega trpljenja na nas.'

- O Bogu: 'Bog obstaja v sebi, je začetek in konec vseh stvari, Bog je v
življenju  in  delovanju  kristjana  navzoč  po  svoji  milosti.  Bog je  posebno
navzoč v  osebi  Kristusa,  ki  je  resnično zedinjen s  človekom Jezusom in
deluje v zakramentih'.

SSVV. F. FRANČIŠEKRANČIŠEK S SALEŠKIALEŠKI: : 
-  'Človek  je  dopolnitev  vesolja,  duh  je  dopolnitev

človeka, ljubezen je dopolnitev duha in vse darujoča se
ljubezen dopolnitev ljubezni.'

-  'Kajti  ljubezen nima prisilnih  delavcev,  niti  sužnjev,
ampak vse pritegne k poslušnosti s tako prijetno silo, da
ni  –  če  ni  nič  tako  močnega  kot  ljubezen  –  nič  tako
ljubkega kakor njena sila.'



ZZANIMIVOSTIANIMIVOSTI  IZIZ  ZGODOVINEZGODOVINE  NAŠENAŠE  CERKVECERKVE (3)   (3)  
ZAČETKIZAČETKI  LJUBLJANSKEGALJUBLJANSKEGA  KOLEGIJAKOLEGIJA  – 1.   – 1. DELDEL  (1597)  (1597)

Ko so jezuiti  v letu 1597 prišli  v Ljubljano, je bila Ljubljana, kot piše v
Letopisu  Ljubljanskega  kolegija  Družbe  Jezusove,  že  povečini
protestantska. Jezuiti so si prizadevali priti v Ljubljano že prej, pa so bili
zaradi  nenaklonjenih  vladarjev  pri  tem  neuspešni.  Šele  ko  je  Notranji
Avstriji zavladal nadvojvoda Ferdinand II. (leta 1595), ki je bil ustanovitvi
kolegija  zelo  naklonjen,  so  se  lahko  začele  priprave  na  ustanovitev
Ljubljanskega kolegija in na prihod jezuitov v Ljubljano.

O teh pripravah lahko v Letopisu preberemo: 'Meseca decembra 1595 je
z  najvišjo  odobritvijo,  torej  papeža  Klemena  VIII.  presvetli  nadvojvoda
(Ferdinand II.)  za Ljubljanski  kolegij  daroval  Družbi  Jezusovi  samostan z
imenom Pleterje na Dolenjskem v Slovenski marki, ki ga je za kartuzijane
ustanovil in obdaroval  slavni celjski grof Herman leta 1407. Zaradi hudih
časov pa je  prišel  z  zakupom v svetne roke.  Težavno je  bilo  odvzeti  ta
dohodek krivoverskemu najemniku. Končno se je le-ta moral ukloniti volji
presvetlega nadvojvoda...

Za  prostor  bodočega kolegija  Družbe Jezusove je  jezuitom papež  dal
skoraj  povsem  zapuščeni  samostan
frančiškanske družine (papeška bula  je  bila
izdana  23.  marca  1596),  toda  ker  je  ta  na
kraju, ki za dejavnost Družbe ni primeren –
stoji  namreč pri  mestnih vratih blizu stolne
cerkve  sv.  Nikolaja  –  je  presvetli  knez
Ferdinand, preblagi ustanovitelj, poskrbel za
zamenjavo  in  daroval  Družbi  cerkev  sv.
Jakoba s pripadajočo ubožnico (ubožnica je
stala  na  mestu  današnjega  župnišča),
ubogim  pa  samostan  sv.  Frančiška  (tega
samostana  več  ni,  sedaj  je  tam  mestna
tržnica).  Z zamenjavo so dobili reveži boljša
bivališča,  pa  tudi  frančiškanski  družini  je
ostal  njihov  prostor.  Po  dobrotljivosti
nadvojvodinje  Marije  so  namreč  zgradili

samo  še  dodaten  del  za  bivališče  frančiškanov,  cerkev  pa  imajo  oboji
skupno. To se je zgodilo leta 1596, preden je Družba prišla v Ljubljano.'

V začetku leta 1597 so prvi trije jezuiti prišli v Ljubljano. O tem je za leto
1597 v Letopisu zapisano: 'V tem letu, 21. januarja so prispeli semkaj trije
naši,  da  bi  začeli  z  delom v  Ljubljani.  To so bili  častiti  p.  Mihael  Poldt,
superior, p. Krištof Ziegelfest, prokurator, in Matija Poller, brat pomočnik.
Osem  dni  so  uživali  gostoljubje  v  škofiji.  Medtem  so  prostore  pri  sv.



Jakobu  očistili  in  kolikor  mogoče  uredili  in  proti  koncu  januarja  se  je
Družba vanje vselila...

V onem času nam je na zahtevo presvetlega nadvojvoda častiti gospod
kostanjeviški opat zaradi prikladnosti kraja izročil hišo poleg naše cerkve
sv. Jakoba. Dokler se je mudil tu presvetli nadvojvoda, je eden naših, ki je z
njim potoval iz graškega kolegija, v cerkvi sv. Nikolaja pridigal v nemščini,
ko pa se je nadvojvoda vrnil v Gradec, so se kmalu začele nemške pridige v
naši cerkvi sv. Jakoba. Prvi govor je bil na prvo postno nedeljo. (23.2.1597)

O  velikonočnih  praznikih  je  približmo  sto  oseb  prejelo  zakrament
evharistije in pokore. To je bilo sicer malo, vendar več kot prej, ko so ta
opravila opravljali špitalski kaplani.

(se nadaljuje)

MMOLITEVOLITEV  ZAZA  EDINOSTEDINOST  
Gospod Jezus, na večer, preden si umrl za nas, si molil,
da bi bili vsi Tvoji učenci popolnoma eno,
kakor Ti v Očetu in Oče v Tebi.
Daj, da bomo živo začutili, 
kako velika nezvestoba do Tebe 
je naša razdeljenost.
Daj nam iskrenosti, 
da bomo priznali in obžalovali ravnodušnost,
nezaupanje in medsebojno nenaklonjenost,
ki se morda skrivajo v nas.
Daj nam poguma, da bomo vse to izkoreninili.
Nakloni nam, da se vsi zedinimo v Tebi,
da bi se iz naših src in ustnic neprestano dvigala Tvoja molitev
za edinost kristjanov, kakršno Ti hočeš.
V tebi, ki si popolna Ljubezen, naj najdemo Pot,
ki vodi do edinosti v poslušnosti Tvoji Ljubezni in Resnici. Amen.

O Bog, ki si nas po svetih bratih Cirilu in Metodu poklical k edinosti
vere, zedini vse kristjane v svoji sveti Cerkvi. Naj bomo v češčenju
troedinega Boga vsi narodi na zemlji združeni, kakor so združeni
Božji izvoljenci v nebesih. To te prosimo po zasluženju Jezusa Kristusa, po
priprošnji prečiste Device Marije, sv. Cirila in Metoda, sv.
Leopolda Mandića in vseh svetnikov. Amen.

Oče naš... Zdrava Marija... Slava Očetu...
Sveta Devica Marija, prosi za nas!
Sveta brata Ciril in Metod, prosita za nas!
Blaženi Anton Martin Slomšek, prosi za nas!



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 sv. 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, , 1919. . JANUARJAJANUARJA: 2. med letom – godujejo sv. Makarij, opat, sv. Suzana,

mučenka, častitljivi božji služabnik Irenej Friderik Baraga, škof in misijonar 

• TTOREKOREK, 21. , 21. JANUARJAJANUARJA: god: sv. Neža (Agnes, Janja), mučenka; sv. Epifanij, škof

• PPETEKETEK, 24. , 24. JANUARJAJANUARJA: god: sv. Frančišek Saleški, škof, učitelj; sv. Felicijan, škof 

• SSOBOTAOBOTA, 25. , 25. JANUARJAJANUARJA: Spreobrnenje apostola Pavla, goduje sv. Ananija, sve-
topisemski mož – Zaključek tedna za edinost kristjanov, ki letos poteka pod 
geslom: 'Domačini so nas sprejeli nadvse ljubeznivo (Apd, 28,2)'. 

• NNEDELJAEDELJA, 26. , 26. JANUARJAJANUARJA: 3. med letom - Svetopisemska, godujeta sv. Timotej,
škof in mučenec ter sv. Tit, škof  - Začetek Svetopisemskega maratona, ki 
bo od 26.1.2020 do 1.2.2020 potekal v Antonovem domu na Viču. Sveto pi-
smo se bo v tem času brez prestanka bralo vsak dan, 24 ur na dan. Letošnje 
geslo Svetopisemskega maratona je 'Živite kot otroci luči'. Bralci se lahko še 
vedno prijavijo za branje Svetega pisma iz povezave 
https://www.svetopisemskimaraton.si/branje. Vabljeni tudi k poslušanju. 

• PPONEDELJEKONEDELJEK, 27. , 27. JANUARJAJANUARJA: godujeta sv. Angela Merici, ustanoviteljica uršu-
link ter sv. Devota, mučenka 

• TTOREKOREK, 28. , 28. JANUARJAJANUARJA: god: sv. Tomaž Akvinski, učitelj ter sv. Karel Veliki, kralj  

• PPETEKETEK, 31. , 31. JANUARJAJANUARJA: godujeta sv. Janez Bosko, ustanovitelj salezijancev ter 
sv. Marcela, vdova 

• SSOBOTAOBOTA, 1. , 1. FEBRUARJAFEBRUARJA: godujeta sv. Brigita Irska, opatinja ter sv. Sever, škof 

• NNEDELJAEDELJA, 2. , 2. FEBRUARJAFEBRUARJA: Jezusovo darovanje – Svečnica - god sv. Burkhard, 
škof 

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

http://zupnija-lj-sv-jakob.rkc.si/
https://www.svetopisemskimaraton.si/branje
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