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JJEZUSOVOEZUSOVO

DAROVANJEDAROVANJE

2. februar 2020

JJEZUSOVOEZUSOVO  DAROVANJEDAROVANJE  VV  TEMPLJUTEMPLJU - S - SVEČNICAVEČNICA
V katoliški Cerkvi 2. februarja praznujemo praznik Jezusovega darovanja

v templju, ki ga obhajamo štirideset dni po božiču. Na ta dan sta mati Mari-
ja  in  sveti  Jožef  odnesla  novorojenega
sina Jezusa v tempelj v Jeruzalemu in se
zahvalila Bogu. Ko jih je Simeon videl, je
vedel,  da  je  Jezus  mesija,  na  katerega
Izrael in svet čakata. Vzel je otroka v na-
ročje, se zahvalil Bogu in naznanil, da bo
otrok  luč  celotnemu  svetu.  V  spomin
temu  dogodku,  se  ob  polnoči  prižgejo
sveče, kot simbol očiščenja.

Praznik je dobil ime tudi svečnica, ker na
ta dan po stari navadi po cerkvah blago-

slavljamo  sveče.  Sveči,  blagoslovljeni  na  svečnico,  se  pripisuje  posebna
moč, ljudje jo zato  imajo doma spravljeno in vedno pri roki, da jo prižgejo
pri umirajočem ali ob hudi uri, na primer ob nevarnosti poplave ali da bi od-
vrnili strelo in točo. S svečami, blagoslovljenimi na svečnico, pa naslednji
dan, 3. februarja, na god sv. Blaža, ki je zavetnik zoper bolezni v grlu, du-
hovnik podeljuje vernikom tudi Blažev blagoslov s tem, da jim podrži dvoje
prekrižanih blagoslovljenih sveč pri vratu.

Za svečnico pa velja tudi kar nekaj ljudskih vremenskih pregovorov, na
primer: 'če je svečnica preveč moče dobila, bo zemlja med letom malo pila',
'če je svečnica zelena, velika noč bo zasnežena ali 'če na svečnico deži, se
kmalu pomlad oglasi', ...     

(Povzetek po: http://www.kapitelj.com/svecnica.html )



PPRIPRAVARIPRAVA  NANA  BIRMOBIRMO
Z najstarejšo skupino veroučencev se ob bližnji in daljni pripravi na birmo

poskušamo čim bolj dejavno vključiti v župnijsko občestvo in karitativno delo
Cerkve. V ta namen ima-
mo poleg rednega vero-
uka tudi mesečna sreča-
nja, v katerih smo se pri-
družili  prostovoljnemu
delu v dnevnem centru
za  brezdomce  pri  Vin-
cencijevi  zvezi  dobrote,
obiskali  smo  starejše  v
domu sv. Janeza Krstni-

ka, se udeležili duhovnih vaj v Marijinem domu na Bledu … Pred nami je pri-
prava dramske uprizoritve Kristusovega pasijona, ki ga bomo pripravili skupaj
z mladimi iz župnije Moste. Načrtujemo tudi srečanje, na katerem bomo sode-
lovali pri krašenju in urejanju cerkve. 

V  naši  župniji
bo  zakrament
svete  birme  po-
delil pomožni lju-
bljanski  škof  An-
ton Jamnik v ne-
deljo,  4.  oktobra
2020,  pri  sveti
maši ob 9.30. Bir-
manca se vam ob tej priložnosti priporočata v molitev.   

(s. Barbara Močenik)

SSLAVJELAVJE  BESEDEBESEDE
V Zavodu Biblično gibanje so pripravili predloge za bogoslužno obhajanje

večera pred nedeljo Božje besede po župnijah. Gospod župnik in člani naše
Svetopisemske skupine so po sobotni sveti maši pripravili bogoslužno obha-
janje večera. Pred nami je na mizici ležalo odprto Sveto pismo in gorela sveča
ob njem. Navzoči smo zapeli pesem „Pridi, pridi, Sveti Duh“. 

Iz pripravljenega  gradiva so za ambonom izmenjaje brali trije člani Svetopi-
semske skupine in sicer odlomke iz pisma, ki ga je apostol Pavel napisal Fili-
pljanom in kratko razlago o njem („In da bi premišljevali Besedo, ki je živa
tudi danes, ki je namenjena tudi nam in nam ima veliko povedati, le prisluhni-
ti je treba.“). Po vrsti smo poslušali: Pozdrav. Pavlova molitev za Filipljane (Flp
1,1-11). Življenje je zame Kristus (Flp 1,12-20). Psalm 35, 17-19. Flp 1,21-30.



Psalm 34,2-6.9. Pesem „V Gospodu je moja moč in Gospod je moja luč...“ .
Ohranjajte edinost v ponižnosti (Flp  2,1-5 in 2,6-11). Apostolova skrb za sve-
tost  kristjanov  (Flp  2,12-18).  Timotej  in  Epafrodit  (Flp  2,19-30).  Resnično
opravičenje (Flp 3,1-11) .  Hitim proti cilju (Flp 3,12-21; 4,1). Spodbude (Flp
4,2-9). Zahvala za darove Filipljanov (Flp 4,10-23). 

„Dobri Bog, daj nam milost, da bi odprli srca za to
srečanje z njegovo Besedo in se ne bi bali veselja,
da se ne bi bali praznovati od veselja. To je namreč
veselje, ki izvira ravno iz tega srečanja z Božjo bese-
do. In da bi se zavedali, da je to veselje v  Gospodu /
Besedi naša moč“. (Po gradivu, ki ga posredovala Tatjana Hernaus, zapisala D. R.)

KKRATKORATKO  POROČILOPOROČILO  SS  SREČANJASREČANJA Ž ŽPSPS
V nedeljo, 19.1.2020, se je po večerni sv. maši v letošnjem letu prvič sestal Žu-

pnijski pastoralni svet župnije sv. Jakoba. Obravnavali smo nekaj tem.
Po določilih Odbora za ŽPS pri Koordinaciji pastoralnih služb se bodo 22. marca

2020 izvedle volitve oziroma po novem izbira članov za sestavo novega ŽPS-ja po
vseh slovenskih župnijah. V ta namen je bilo potrebno med člani ŽPS-ja določiti iz-
birno komisijo, ki bo pripravila glasovnice in jih bo razdelila po klopeh ali zadaj v
cerkvi, te glasovnice boste župljani izpolnili in oddali v za to pripravljen nabiralnik.
Na glasovnici bo vsak župljan lahko predlagal največ 7 imen, od tega dve moški
osebi, dve ženski osebi, enega fanta in eno dekle (oba starejša od 16 let) ter še
eno osebo po svoji izbiri. Na podlagi teh glasovnic bo na koncu izbirna komisija iz-
brala člane za sestavo novega Župnijskega pastoralnega sveta. Izbirno komisijo za
izbiro članov novega ŽPS-ja pri sv. Jakobu sestavljajo: p. Albert Bačar, predsednik,
s. Barbara Močenik, članica, ga. Rozka Pintarič, članica, g. Darko Gorenc, član ter
ga. Mojca Kucler Dolinar, članica.

Zatem smo se pogovarjali o pripravi letošnjih postnih večerov in se na koncu s
privolitvijo p. Kokalja dogovorili, da bo p. Jože Kokalj letos pripravil postne veče-
re. Temo postnih večerov bomo določili naknadno.

Nadaljevali smo z dogovorom o pripravi in poteku Slavja Besede, bogoslužja na
predvečer nedelje Božje besede. Več o tem si lahko preberete v zgornjem članku
Slavje besede.

Na koncu smo se pogovarjali o kraji projektorja iz naše cerkve na sam božič in o
tem, kako bi lahko izboljšali varnost v cerkvi. Bilo je veliko predlogov, na koncu pa
nismo nič konkretnega sklenili. Vsi smo se  strinjali s tem, da bi na nek način mo-
rali povečati kontrolo nad tem, kdo ima ključe od  vrat cerkve, kdo v cerkev priha-
ja in odhaja, kot tudi da bi uporabnike cerkvenih in župnijskih prostorov morali
ponovno opozoriti, naj za seboj zaklepajo vhodna vrata. Dogovorili smo se tudi,
da bomo izvedli anketo med župljani in jih povprašali o tem, kaj jih moti, s čim so
zadovoljni in kaj bi spremenili. Srečanje smo s kratko molitvijo in blagoslovom p.
Jožeta Kokalja zaključili ob 20. uri. 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 | 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, 2. , 2. FEBRUARJAFEBRUARJA: Jezusovo 

darovanje – Svečnica - goduje sv. 
Burkhard, škof - Pri sveti maši bo 
blagoslov sveč. 

• PPONEDELJEKONEDELJEK, 3. , 3. FEBRUARJAFEBRUARJA: godujeta
sv. Blaž, škof, mučenec ter sv. 
Oskar, škof

• SSREDAREDA, 5. , 5. FEBRUARJAFEBRUARJA: godujeta sv. 
Agata, devica, mučenka ter sv. Al-
buin, škof  

• SSOBOTAOBOTA, 8. , 8. FEBRUARJAFEBRUARJA: goduje sv. Hi-
eronim, redovnik – Slovenski kul-
turni dan, dela prost dan 

• NNEDELJAEDELJA, 9. , 9. FEBRUARJAFEBRUARJA: 5. med le-
tom, godujeta sv. Apolonija,  mu-
čenka ter sv. Sabin, mučenec 

• PPONEDELJEKONEDELJEK, 10. , 10. FEBRUARJAFEBRUARJA: goduje-
ta sv. Sholastika, redovnica ter bl. 
Alojzij Stepinac, škof, mučenec  

• TTOREKOREK, 11. , 11. FEBRUARJAFEBRUARJA: Lurška Mati 
Božja, goduje sv. Benedikt, menih 
– Svetovni dan bolnikov 

• PPETEKETEK, 14. , 14. FEBRUARJAFEBRUARJA: godujeta sv. 
Valentin (Zdravko), mučenec ter 
sv. Anton, redovnik 

• NNEDELJAEDELJA, 16. , 16. FEBRUARJAFEBRUARJA: 6. med le-
tom,  goduje sv. Julijana, mučenka
ter sv. Onezim, škof 

Kjer je ljubezen in modrost, tam ni strahu in nevednosti. Kjer je potrpe-
žljivost in ponižnost, tam ni pohlepnosti in skoposti. (sv. Frančišek Asiški)

Imejmo ljubezen in ponižnost in dajajmo miloščino, ker to očiščuje naše 
duše madežev greha. Ljudje namreč izgubijo vse, kar zapustijo na tem 
svetu; s seboj pa nesejo samo zasluženje zaradi ljubezni in miloščine, ki 
so jo delili.  (sv. Frančišek Asiški)

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

Vabimo vas, da v cerkvi vzamete list za 
predloge novih članov Župnijskega 
pastoralnega sveta in jih izpolnjene 
vrnete v cerkev, zakristijo ali župnišče. 

http://zupnija-lj-sv-jakob.rkc.si/
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