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ZZAMENJAVAAMENJAVA  ŽUPNIKŽUPNIKAA  PRIPRI  SVSV. J. JAKOBUAKOBU

V letošnji jeseni nas čakajo večje spremembe.
P. mag. Albert Bačar je bil razrešen službe župnika

pri sv. Jakobu in bo s 1.9.2020 sprejel novo službo
duhovnega  pomočnika  v  župniji  Ljubljana-Dravlje.
Za novega župnika v župniji Ljubljana - sv. Jakob pa
je bil imenovan p. dr. Silvo Šinkovec. Umestitvena sv.
maša za novega župnika, p. dr. Silva Šinkovca  bo v
nedeljo 23. avgusta 2020 pri sv. maši ob 9.30 uri, na
kateri bo hkrati prisoten tudi naš dosedanji župnik,
p. mag. Albert Bačar.

V imenu župljanov sv. Jakoba in v imenu članov ŽPS-ja
se zahvaljujem dosedanjemu župniku p. mag. Albertu
Bačarju, ki je v kratkih treh letih župnikovanja pri sv. Ja-
kobu veliko postoril  za našo župnijo,  tako 'vidno'  kot
'nevidno'. Od 'vidnega' bi lahko našteli prizadevanja za
dela v kapeli sv. Frančiška, ki gredo k svojemu zaključ-
ku, renoviral in opremil je sobo pod zvonikom (desno
od vhoda v cerkev),  kjer  imamo sedaj   spovednico in
sobo za pogovore, uredil je nadstrešek na vrtu v župnij-
skem dvorišču, kjer je sedaj prijeten prostor za pogovo-

re, tudi za počitek. Ko je pred tremi leti prišel, je bilo potrebno počistiti ve-
liko prostorov v župnišču in v cerkvenih prostorih, nekatere je tudi renovi-
ral in tako pridobil različne prostore (za šport, za srečanja...), uredil je tudi
sobo za novo župnijsko pisarno, ki je sedaj v pritličju... in še bi lahko našte-
vali. Od 'nevidnega', pa zato nič manj pomembnega ali pa še bolj pomemb-
no, se bomo radi spominjali  njegovih jasnih in vsebinsko bogatih pridig,



Božjo besedo nam je vedno znal razložiti tako, da smo jo razumeli in nam
je 'odmevala' v ušesih in smo si jo lahko zapomnili, skupaj smo imeli zanimi-
vo duhovno obnovo, uvedel je sredino češčenje Najsvetejšega, predvsem
pa je s svojo prisotnostjo, s svojim umirjenim zgledom dajal občutek trdno-
sti in zanesljivosti v župniji.

Želimo p. mag. Albertu Bačarju vse dobro v novi službi, naj ga Bog boga-
to vodi po svojih milostnih poteh in mu da obilje svojega blagoslova tudi
vnaprej.

Hkrati želimo tudi našemu bodočemu župniku p .dr. Silvu Šinkovcu iskre-
no dobrodošlico v novi službi z željo, da ga Bog bogato blagoslavlja in mu
da moči (in časa) za uspešno opravljanje vseh dolžnosti, ki jih bo kot novi
župnik sprejel.

Hvala in Bog blagoslovi.                                urednica ŽL   (J.Kolar) 

PPAPEŽAPEŽ F FRANČIŠEKRANČIŠEK  DODALDODAL  NOVENOVE  VZKLIKEVZKLIKE  VV
LLAVRETANSKEAVRETANSKE  LITANIJELITANIJE

Kongregacija za bogoslužje je 20. junija 2020 objavi-
la pismo predsednikom škofovskih konferenc o no-
vih vzklikih v lavretanskih litanijah:  Mati usmiljenja,
Mati upanja in Tolažba beguncev.
Prefekt omenjene Kongregacije kardinal Robert Sa-
rah je v pismu zapisal, da Marija “kot romarica proti
svetemu Jeruzalemu, da bi uživala v neločljivem ob-
čestvu  s  Kristusom,  svojim  Ženinom  in  Odrešeni-
kom, Cerkev stopa po poteh zgodovine v zaupanju
Vanjo, ki je verovala Gospodovi besedi. Iz evangelija
vemo, da so se namreč Jezusovi učenci od samih za-
četkov naučili  slaviti  »blagoslovljeno med ženami«
in računati na njeno materinsko priprošnjo. Krščan-
ska pobožnost je Devici Mariji, ki je privilegirana in
zanesljiva pot do srečanja s Kristusom, skozi stole-
tja prihranila nešteto naslovov in vzklikov. Tudi v da-

našnjem času, ki je prepreden z razlogi za negotovost in zmedenost, se
Božje ljudstvo še posebno z naklonjenostjo in zaupanjem pobožno zateka
k njej.”

Kardinal Sarah še dodaja, da “kot razlagalec tega čutenja je papež Franči-
šek, ko je sprejel izražene želje, odločil, da se v obrazec litanij blažene De-
vice Marije, ki jim pravimo »Lavretanske«, vnesejo vzkliki »Mati usmiljenja«,
»Mati upanja« in »Tolažba beguncev«. Prvi vzklik bo umeščen za »Mati Cer-
kve«, drugi za »Mati milosti božje«, tretji pa za »Pribežališče grešnikov«.”

https://zupnija-stepanja-vas.rkc.si/oznanila/page/2



SLOVENSKI  NOVOMAŠNIKI  2020SLOVENSKI  NOVOMAŠNIKI  2020

Od leve proti desni: Matej Rus (25, Šentvid pri Stični), Martin Leban (25, Jesenice),
Anže Cunk (31, Kokrica), Rok Vinko Žlender (34, lazarist, Maribor), Tilen Oberwalder
Zupanc (25, Jarše), Blaž Franko (28, Šentjernej), Janez Potisek (25, Dol pri Ljubljani)

(Foto: Tatjana Splichal)

VZPODBUDA:VZPODBUDA:     Predavanje p. Marka Ivana Rupnika družinam
“Tako zelo smo se navadili, da imamo ljubezen za cilj, ki ga je treba dose-

či. Pozabili smo naše tisočletno krščansko izročilo, ko so kristjani stoletja
ljubosumno ohranjali veliko novost: mi smo rojeni iz ljubezni in ljubezen je
naš izvir. Človek izkusi, da izpolni svojo poklicanost, ko razodene življenje
kot občestvo, kot ljubezen. To je smisel našega bivanja, to je resnični smi-
sel našega bivanja.”                (odlomek iz predavanja p. Marka Rupnika družinam)

ZANIMIVOST: ZANIMIVOST:            Veste od kod izvira simbol @?
Simbol @, ki ga danes uporabljamo za označevanje domene pri elektron-

skih naslovih, v družbenih medijih in v jezikih za računalniško programira-
nje in drugih računalniških jezikih, ima zanimiv izvor.

Najstarejši doslej odkriti simbol te oblike namreč najdemo v bolgarskem
prevodu knjige grškega zgodovinarja Constatinosa Manassesa, ki je avtor
zgodovinske sinopse od začetka sveta do leta 1080. Knjiga je bila leta 1345
prevedena v bolgarski jezik in jo danes hranijo v Vatikanski apostolski knji-
žnici.  Simbol @ navedena knjiga uporabi  namesto prve črke A v besedi
Amen.



ŽUPNIJA LJUBLJANA – SVETI JAKOBŽUPNIJA LJUBLJANA – SVETI JAKOB, Gornji trg 18, 
1000 Ljubljana. Župnik: p. Silvo Šinkovec, tel. 041 
785 111, e-naslov: silvo.sinkovec@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

• SSOBOTAOBOTA, 15. , 15. AVGUSTAAVGUSTA: Marijino Vnebovzetje (Veliki šmaren) 
• NNEDELJAEDELJA, 16.  , 16.  AVGUSTAAVGUSTA:  20. med letom, sv. Rok, spokornik in sv. Štefan Ogrski,
kralj  
• PPONEDELJEKONEDELJEK, 17. , 17. AVGUSTAAVGUSTA: sv. Beatrika, devica – Združitev prekmurskih Slovencev
• TTOREKOREK, 18. , 18. AVGUSTAAVGUSTA: goduje sv. Helena (Alenka), cesarica ter sv. Manes, redovnik 
• ČČETRTEKETRTEK, 20. , 20. AVGUSTAAVGUSTA: goduje sv. Bernard, opat, učitelj ter sv. Samuel, prerok
• SSOBOTAOBOTA, 22. , 22. AVGUSTAAVGUSTA: Devica Marija Kraljica, goduje sv. Sigfrid (Zmago), škof

• NNEDELJAEDELJA, 23. , 23. AVGUSTAAVGUSTA: 21. med letom, goduje sv. Roza iz Lime, devica – Ume-
stitvena sv. maša za novega župnika župnije sv. Jakoba v Ljubljani p. dr. Silva
Šinkovca bo pri sv. maši ob 9.30 uri. Somaševal bo tudi novi provincial Sloven-
ske province Družbe Jezusove p. Miran Žvanut. Vabljeni!

• PPONEDELJEKONEDELJEK, 24. , 24. AVGUSTAAVGUSTA: Jernej (Natanael), apostol,  sv. Emilija, redovnica 
• ČČETRTEKETRTEK, 27. , 27. AVGUSTAAVGUSTA: godujeta sv. Monika, mati sv. Avguština, sv. Amadej, škof  
• PPETEKETEK, 28. , 28. AVGUSTAAVGUSTA: goduje sv. Avguštin, škof, učitelj. ter sv. Hermes, mučenec 
• SSOBOTAOBOTA, 29. , 29. AVGUSTAAVGUSTA: mučeništvo Janeza Krstnika, goduje sv. Sabina, mučenka 
• NNEDELJAEDELJA, 30. , 30. AVGUSTAAVGUSTA: 22. med letom, goduje sv. Feliks (Srečko), mučenec 

OBVESTILI:OBVESTILI:

Verouk se bo v naši župniji začel v ponedeljek, 7. septembra 2020.

Sv. birma bo v naši župniji v nedeljo, 4. oktobra pri sv. maši ob 9.30 uri.. 

AADORACIJADORACIJA
ob ponedeljkih po večerni sveti maši 
ob sredah od 18h naprej

VVEROUKEROUK  - covid-19 omejitve

SSPOVEDOVANJEPOVEDOVANJE ob ponedeljkih od 17h do 1815 in nedelje med mašami

DDUHOVNOUHOVNO  BRANJEBRANJE  - covid-19 omejitve

BBIBLIČNAIBLIČNA  SKUPINASKUPINA  - covid-19 omejitve

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