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'O'OBRIGADABRIGADA' ' ZAZA  VAŠVAŠ  POSTNIPOSTNI  DARDAR
Dragi župljani Sv. Jakoba v Ljubljani
V Braziliji,  v Zvezni državi São Paulo delu-

jem šesto leto, in prav vi ste bili občestvo od-
koder sem bila poslana, da v Imenu Jezusa
Kristusa prižigam luč Božje besede in priču-
jem ljubezen do skrajnih mej sveta. 

Glavno  poslanstvo  sester  salezijank  sta
vzgoja in evangelizacija mladine. Delujemo v
Šolskih in v Socialnih mladinskih centrih. Tre-
nutno živim v štiričlanski redovni skupnosti v
Ararasu, v kateri so poleg mene se S. Zilá (76
let), S. Iracema (85 let) in S. Cecilia (87 let). V
tem kraju smo sestre salezijanke navzoče 125 let in skupaj  z laiki upravlja-
mo veliko šolo – INSA – Instituto Nossa Senhora Auxiliadora (900 šolarjev
in zaposlenih) ter Salezijansko socialno ustanovo OSAF – Obra salesiana de
Apoio Fraterno (660 gojencev, tečajnikov in zaposlenih). Poleg tega smo
vključene v  župnijsko pastoralo,  katehezo odraslih,  spremljanje oseb na
domu in pripravo na liturgične praznike. Naše življenje je zelo lepo, saj je
posvečeno Bogu v skupnosti za rešenje mladih.

Ljudje nas imajo radi in velikokrat prosijo za različne oblike pomoči: moli-
tev, obleko, hrano, nasvete, priporočila za službo, da bi se lahko šolali v
naši šoli ali v večernih tečajih, da bi bile botre njihovim otrokom, da bi pri-
šle blagoslovit dom, da bi jih pripravile na zakramente, da bi jim pomagale
pri ureditvi dokumentov za lasten dom ali za ureditev pokojnine, prosijo za
duhovno spremljanje in razne oblike zaščite pred nasiljem, nepravicami in
drugimi socialnimi razlikami, ki jih trpijo. Po vsem tem napisanem imate se-
daj približno predstavo, da smo sestre zelo priljubljene, nam zaupajo in



imamo tudi določen vpliv, hkrati pa to prikazuje stanje, da civilne strukture
še vedno premalo skrbijo za osnovne pravice naših ljudi,  preprostim lju-

dem pa ostane le ponižno obračanje
na Božjo pomoč. 
.... Zelo rada imam sestrsko skupnost,
navkljub  visoki  starosti  sester  smo
vse  še  zelo  aktivne  in  po  najboljših
močeh  vpete  v  pastoralno  življenje
naših  ustanov,  župnije,  dekanije  in
mesta. Moja vsakodnevna prošnja pa
je:  “Pošlji  nam  Gospod  sodelavcev,

novih duhovnih poklicev, pošlji nam kakega pogumnega misijonarja, usliši
naš klic, ko se ti zahvaljujemo za vse, kar odrešuješ in osvobajaš po naših
rokah. 

Moje  konkretno poslanstvo sta  koordinacija  vseh pa-
storalnih dejavnosti v INSA in na OSAF, trenutno sem v
skupnosti zadolžena za animacijo in ekonomske zadeve,
z  veseljem  pa  tudi  koordiniram  Inspektorialno  prosto-
voljstvo VIDES. Izkušnja posvečenja in misijona mi potrju-
je, da smo srečnejši, ko se darujemo, ali še bolje, ko živi-
mo življenje kot dar za druge. 

Hvala – obrigada, da bo vaš postni dar prispel na naš
misijon v Araras. Moje srce se veseli in poje hvalo Bogu,
ker so še ljudje, kakor vi, ki živijo vero in s konkretnim de-
janjem tudi zapoved ljubezni do bližnjega. Naj vam Dobri
Bog na priprošnjo Marije Pomočnice ohranja plemenito
srce, blagoslovlja vaš dom in utrjuje medsebojno ljube-
zen. 

Vaša s. Metka Kastelic, HMP

KKRATKORATKO  POROČILOPOROČILO  SS  SREČANJASREČANJA Ž ŽPSPS
V nedeljo, 16. februarja se je ponovno sestal Župnijski pastoralni svet.

Najprej nam je p. Albert sporočil, da je prejel že kar nekaj glasovnic (nad
30) za izbiro članov novega ŽPS-ja. Vsi tisti župljani, ki svojih glasovnic še
niste oddali, lahko to storite do nedelje 22. marca, ko je določen izbirni dan
za izbiro članov za nov Župnijski pastoralni svet. Člani ŽPS-ja smo dobili
vprašalnik  o delovanju sedanjega Župnijskega pastoralnega sveta.  Svoja
mnenja in odgovore  bomo člani zapisali in strnili v povzetek ter tako videli
če in kaj bi morda lahko storili bolje.

Večino časa smo porabili za točko tekoči in prihajajoči dogodki v župniji,
glej poročilo spodaj. Pod točko razno smo se ponovno nekoliko ustavili pri
varnosti v naši cerkvi in zaključili, da bi v bodoče vsi morali biti bolj pozorni



na zapiranje in zaklepanje vhodih vrat, stvari v cerkvi (npr. morebitni nov
projektor) pa bomo na nek način poskušali dodatno zaščititi pred krajo. 

Srečanje smo zaključili ob 19.30 s skupno pesmijo Angelček varuh moj ter
s kratko molitvijo in blagoslovom p. Jožeta Kokalja.  zapisala: J. Kolar

TTEKOČIEKOČI  DOGODKIDOGODKI: : 
PPOSTNIOSTNI  VEČERIVEČERI – Vsako postno nedeljo pri sv. maši ob 17. uri nas bo nago-

voril p. Jože Kokalj z razlago evangelija. Postne večere bodo obogatile raz-
lične glasbene spremljave. Vabljeni, da se postnih večerov udeležite.

PPOSTNAOSTNA  AKCIJAAKCIJA – Vabljeni, da sodelujete v dobrodelni postni akciji, v kate-
ri boste s svojimi darovi podprli misijonarje. Skozi ves postni čas bomo zbi-
rali darove za misijon v Braziliji, v katerem deluje  s. Metka A. Kastelic,
HMP, ki je bila pred nekaj leti v naši  župniji sv. Jakoba katehistinja, že šest
let pa deluje v misijonih. Svoje darove za misijon lahko oddate v za to na-
menjen nabiralnik in se nahaja zadaj v cerkvi.

MMOLITEVOLITEV  KRIŽEVEGAKRIŽEVEGA pota ob petkih in ob nedeljah v postnem času v cerkvi
sv. Jakoba – Križev pot bomo molili  vsak postni petek pred večerno sv.
mašo z začetkom ob 18. uri  in vsako postno nedeljo pred sv. mašo z za-
četkom ob 16.30 uri. Letos križev pot pripravljajo različne skupine v župniji
in tudi posamezniki in se lahko zgodi, da bo kdaj križev pot tudi nekoliko
daljši kot pol ure, zato se bo sv. maša pričela po zaključku križevega pota.

RRAZSTAVAAZSTAVA –  od četrtka, 13.2.2020 si na stopnišču (od sobe srečanj v 1.
nadstropje) lahko ogledate nekaj panojev (razstavo) o zgodovini jezuitske-
ga kolegija in o znanih osebnostih, ki so se šolali v njem.

PPRIHAJAJOČIRIHAJAJOČI  DOGODKIDOGODKI: : 
PPASIJONASIJON - naši birmanci nam bodo uprizorili pasijon skupaj v sodelovanju

z birmanci iz župnije Ljubljana Moste. Ogledali si ga boste lahko 15. marca
po družinski sv. maši ob 9.30 uri, v župniji Ljubljana Moste pa bo Pasijon
uprizorjen 29.3.2020. Vabljeni!

DDUHOVNAUHOVNA  OBNOVAOBNOVA – 4.4.2020 – duhovna obnova se bo pričela ob 9. uri,
spregovorila nam bosta zakonca  Nada in  Matic  Zupančič o vzgoji otrok v
povezavi z različnimi mediji (telefoni, računalnik...). Predavanje bo trajalo
približno eno uro, nato pa bodo starši in otroci skupaj delali butarice. Va-
bljeni tako starši kot tudi ostali župljani. 

KKRIŽEVRIŽEV  POTPOT  NANA  GRADGRAD – 5.4.2020 – Križev pot se bo začel v cerkvi sv. Florija-
na ob 15. uri in se zaključil v kapeli sv. Jurija na gradu. Vabljeni.

GGODOD  SVSV. J. JURIJAURIJA  – 23.4.2020 – Sv. maša se načrtuje na gradu, več informacij
bo znanih kasneje.

GGODOD  SVSV. F. FLORIJANALORIJANA  – 4.5.2020 – god sv. Florijana bomo letos slovesno pra-
znovali v nedeljo, 3. maja 2020 v cerkvi sv. Florijana s sv. mašo ob 17. uri.
Zato v nedeljo, 3.5.2020  ne bo popoldanske sv. maše ob 17. uri v cerkvi sv.
Jakoba. 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, 1. , 1. MARCAMARCA: 1. postna,  go-

duje sv. Albin (Zorko), škof – Va-
bljeni na 1. postni večer, na temo 
evangelija nam bo spregovoril p. 
Jože Kokalj, pel bo naš župnijski 
pevski zbor. 

• PPONEDELJEKONEDELJEK, 2. , 2. MARCAMARCA: godujeta sv. 
Neža Praška, devica ter sv. Angela 
od Križa, red. ust., 

• ČČETRTEKETRTEK, 5. , 5. MARCAMARCA: godujeta sv. Ha-
drijan, mučenec ter sv. Gerasim, 
puščavnik    

• SSOBOTAOBOTA, 7. , 7. MARCAMARCA: godujeta
sv. Perpetua in Felicita,
mučenki ter sv. Pavel, škof 

• NNEDELJAEDELJA, 8. , 8. MARCAMARCA: 2. postna, go-
duje sv. Janez od Boga, redovnik –
Vabljeni na 2. postni večer pri sv. 
maši ob 17. uri. P. Jože Kokalj nas 
bo nagovoril z razlago tokratnega 
evangelija.

• TTOREKOREK, 10. , 10. MARCAMARCA: goduje 40 mu-
čencev ter sv. Makarij, škof 

• SSREDAREDA, 11. , 11. MARCAMARCA: godujejo sv. Be-
nedikt, škof ter sv. Marko in Aleš, 
mučenca  

• ČČETRTEKETRTEK, 12. , 12. MARCAMARCA: goduje-
ta sv. Justina, redovnica ter
sv. Doroteja, mučenka 

• SSOBOTAOBOTA, 14. , 14. MARCAMARCA: godujeta
sv. Matilda, kraljica ter sv. Lazar 
Milanski, škof 

• NNEDELJAEDELJA, 15. , 15. MARCAMARCA: 3. postna, pa-
peška nedelja, goduje sv. Klemen,
redovnik – Po družinski sv. maši 
ob 9.30 vabljeni na ogled Pasijo-

na, ki ga bodo v skupnem sodelo-
vanju izvedli birmanci sv. Jakoba 
in birmanci župnije Ljubljana Mo-
ste. – Pri sv. maši ob 17. uri vablje-
ni na 3. postni večer, tudi tokrat 
nas bo na temo evangelija nago-
voril p. Jože Kokalj. 

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/
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