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PPOZDRAVLJENIOZDRAVLJENI  FARANIFARANI  SVSV. J. JAKOBAAKOBA
Od petku 13. marca 2020 pa do sedaj Župnijski list ni izhajal, saj vemo, da

je od 13. marca letos po izrednih navodilih SŠK veljala odpoved sv. maš, po-
deljevanje zakramentov in zakramentalov, ljudskih pobožnosti, župnijskih
praznovanj in vseh srečanj  z namenom preprečevanja širjenja korona viru-
sa – COVID-19. 

Sedaj se ponovno lahko 'slišimo', čeprav so časi še vedno negotovi in ne-
kateri ukrepi za preprečevanje Covida 19 še vedno veljajo. Tako verjetno
do  jeseni  ne  bo  srečanja  Župnijskega  pastoralnega  sveta,  prestavljene
bodo oz. so tudi volitve oz. izbira članov v nove Župnijske svete, saj do se-
daj s strani SŠK o tem ni bilo izrecno novih navodil. Tudi zakrament sv. bir-
me bo v naši župniji šele v jeseni, bo pa to nedeljo, na nedeljo Svete Trojice
pri nas zaključek veroučnega šolskega leta.

Za obiskovanje sv. maše, kot vemo, veljajo na-
vodila  vzdrževanja  razdalje  med  verniki  vsaj
1,5m  ali  nošenje  mask,  kjer  to  ni  mogoče,  pri
vstopu v cerkev in izstopu iz cerkve pa obvezno
razkuževanje rok. Do nadaljnjega se tudi sv. ob-
hajilo deli samo na roke. V vsakodnevnem življe-
nju pa ne pozabimo na redno umivanje rok.

Bogu priporočimo sedanjo situacijo, saj je On
edini, ki nam lahko pomaga. Tako je v cerkvah še naprej priporočljivo moliti
Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19, saj čeprav smo
v Sloveniji z 31. majem že razglasili konec epidemije, pa je virus, ki povzro-
ča bolezen Covid-19 še vedno med nami. Ker je naš pogled za naprej še ve-
dno nekoliko negotov, bomo v tem ŽL pogledali nazaj, na čas karantene, v
kateri so se naši in tudi drugi duhovniki odlično znašli, tudi po navodilih
Cerkve.



PPOGLEDOGLED  NANA  ŽIVLJENJEŽIVLJENJE  VV  KARANTENIKARANTENI
V času epidemije, ko smo dobra dva meseca živeli v

karanteni,  smo  tudi  v  naši  župniji  prenašali  vsako-
dnevne sv. maše po internetu. Zahvala za to gre pred-
vsem p. Silvu Šinkovcu, ki je na svoji Facebook strani

vsak dan ob 19.15 prenašal sv.
mašo iz cerkve sv. Jakoba, po
sv. maši pa je bilo tudi vsako-
dnevno  češčenje  in  molitev
pred sv. Rešnjim telesom. 
Na župnijski  strani sv.  Jakoba
smo  lahko  poslušali  posnete
postne nagovore našega p. Jožeta Kokalja, ki se je po-
trudil in prevzeto nalogo kljub izrednim razmeram tudi
odlično izpeljal. 
Od cvetne nedelje
do velikega  četrt-
ka smo na župnij-

ski strani sv. Jakoba lahko poslušali tudi
branje knjige Moj polomljeni Kristus, bra-
nje  in  posnetek sta  sad  prizadevanja  in
dela p. Silva Šinkovca. 

Na veliki petek ob 15. uri smo se v živo
lahko pridružili Križevemu potu, ki ga je
iz cerkve sv. Jakoba vodil g. župnik p. Al-
bert Bačar. Ta Križev pot je odraz življe-
nja  v  karanteni,  odraz  tudi  križevega
pota ljudi,  ki  so  zboleli  za  korona viru-
som in vseh ostalih, ki smo živeli v strahu
pred tem, da zbolimo.

Na Veliko soboto smo se po in-
ternetu lahko v živo pridružili bla-
goslovu jedil in na Veliko noč ob 7.
uri  zjutraj  smo lahko v živo priso-
stvovali vstajenski velikonočni  sv.
maši, ki jo je daroval p. France Še-
tar. 

Prav tako smo lahko v živo spre-
mljali tudi sv. mašo iz kapele sv. Ju-
rija na gradu na sam god sv. Jurija, 23. aprila. Po Youtubu je sv. mašo z gradu
prenašal p. Albert Bačar, ki je tudi maševal. 



Na naši župnijski stani in tudi dru-
god po internetu smo v času karan-
tene imeli tudi druge priložnosti za
duhovno  bogatenje  zaradi  priza-
devnosti  naših  duhovnikov  in  ob
tej  priložnosti  bi  se rada v  imenu
vseh, ki  smo sv.  maše in dogodke
po  internetu  spremljali,  zahvalila
našim duhovnikom, ki so se potru-
dili in nas po internetu tako ali dru-
gače duhovno poživljali in bogatili. Izredne razmere so  zahtevale dodatno za-
vzetost, trud in energijo duhovnikov in hvala vsem za vso njihovo prizadevnost
in delo. Bog povrni.

Zahvaljujem pa se tudi  faranom, ki v času karantene niso pozabili na naše du-
hovnike in so še naprej dajali za svete maše in zbirali darove. Hvala tudi za mo-
litve, tako enih kot drugih in Bog nam daj, da v prihodnje karantene več ne
bomo potrebovali. 

Zahvala pa tudi Bogu, ki nas je v času epidemije ohranil zdrave in naj nam bo
še naprej milosten in naj nas še naprej vse blagoslavlja in varuje.

Uredništvo ŽL

P. MP. MIRANIRAN Ž ŽVANUTVANUT  BOBO  NOVINOVI  PROVINCIALPROVINCIAL  JEZUITOVJEZUITOV
V petek, 17. aprila 2020, je vrhovni predstojnik Družbe Je-

zusove p.  Arturo Sosa imenoval za novega provinciala slo-
venskih jezuitov p. Mirana Žvanuta, ki je bil takrat še župnik v
župniji v Ljubljani v Dravljah. 

Rojen je leta 1969, prihaja pa iz župnije sv. Frančiška Ksave-
rija na Lozicah v Vipavski dolini. Leta 1999 je vstopil v jezuit-
ski red, v mašnika je bil posvečen v  letu 2006 in bil poslan v
župnijo  Ljubljana  Dravlje,  kjer  je  opravljal  službo  kaplana.

Leta 2014 je opravil zadnje redovne zaobljube, istega leta je bil imenovan tudi
za župnika v župniji Ljubljana Dravlje, leta 2018 pa je postal tudi predstojnik je-
zuitske skupnosti v Dravljah.  

P.  Miran Žvanut bo nastopil  službo novega provinciala v  soboto 27. junija
2020, med slovesnostjo ob 17. uri pri Sv. Jožefu v Ljubljani.

P. Ivan Bresciani, sedanji slovenski provincial DJ je ob novem imenovanju po-
vedal: ''Veselim tega imenovanja in vem, da bo p. Miran vstopil v to službo s
pogumom in srcem. Kot župnik zelo dobro dela na župniji v Ljubljani v Dravljah
in bo od 27. junija nadaljeval svoje delo kot voditelj province. Sobratje jezuiti
smo veseli, da bo naš pastir in ga že sedaj spremljamo z molitvijo in priporoča-
mo Božji previdnosti.'' Njegovi dobrodošlici se pridružuje tudi župnija sv. Jako-
ba.    vir: https://katoliska-cerkev.si povzetek: J. Kolar

https://katoliska-cerkev.si/


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, 7. , 7. JUNIJAJUNIJA: : Sveta Trojica,
goduje sv. Robert, opat – Pri dru-
žinski sv. maši ob 9.30 bo to nede-
ljo zaključek veroučnega leta.  
• PPONEDELJEKONEDELJEK,  8.  ,  8.  JUNIJAJUNIJA:  godujeta
sv.  Medard,  škof  ter  sv.  Štefan
Sandor,  mučenec –  Dan Primoža
Trubarja. 
• ČČETRTEKETRTEK,  11.  ,  11.  JUNIJAJUNIJA:  sv.  Rešnje
telo in kri -  goduje sv.  Barnaba,
apostol
• SSOBOTAOBOTA,  13.  ,  13.  JUNIJAJUNIJA:  godujeta sv.
Anton Padovanski,  redovnik, cer-
kveni učitelj ter sv. Rambert, mu-
čenec  

• NNEDELJAEDELJA, 14.  , 14.  JUNIJAJUNIJA: 11.  med le-
tom, goduje sv. Valerij, mučenec 
• SSREDAREDA,  17.  ,  17.  JUNIJAJUNIJA:  godujeta  sv.
Albert Chmielowski, duhovnik ter
sv. Sancija, devica 
• PPETEKETEK,  19.  , 19.  JUNIJAJUNIJA: srce jezusovo,
godujeta  sv.  Romuald,  opat  ter
sv. Nazarij, škof
• SSOBOTAOBOTA, 20. , 20. JUNIJAJUNIJA: Srce Marijno,
godujeta sv. Silverij, papež ter sv.
Florentina, devica
• NNEDELJAEDELJA,  21.  ,  21.  JUNIJAJUNIJA:  12. med le-
tom,  goduje  sv.  Alojzij  Gonzaga,
redovnik 

V mesecu juniju vabljeni k poslušanju
vrtnic. 

Letos pri večernih svetih mašah bere-
mo knjižico p. Antona Nadraha z na-
slovom Evharistija v šoli svetnikov

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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