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UUMESTITEVMESTITEV  NOVEGANOVEGA  ŽUPNIKAŽUPNIKA  PRIPRI  SVSV. J. JAKOBUAKOBU

V nedeljo, 23. avgusta 2020 smo pri sv.
Jakobu  imeli  slavnostno  sv.  mašo  ob
9.30,  med  katero  je  bil  umeščen  naš
novi župnik, p. dr. Silvo Šinkovec. Celo-
tna sv. maša je vsebinsko in doživeto po-
tekala  zelo  lepo,  z  bogato  glasbeno
spremljavo, saj so pri sv. maši sodelovali
naš župnijski pevski zbor, glasbena sku-
pina,  ki  deluje  v  naši  župniji,  glasbena
gosta na violini ter organist pri sv. Jako-

bu in za uvod v sv. mašo smo lahko  poslušali Mozartovo Cerkveno sonato v D-
duru KV144. 

Zatem je novemu župniku v imenu župljanov sv. Jakoba dobrodošlico izrekel
g. Ivo Piry, ki je povedal, da župljani s hvaležnostjo sprejemamo novega župni-
ka in prosimo Božjega blagoslova in dobrega sodelovanja z  njim ter izrazil
prepričanje, da p. Silvo Šinkovec 'stopa v novo
poslanstvo z zaupanjem v Boga, v zavedanju
prejetih osebnih darov in z zaupanjem v sode-
lovanje  župljanov,  ki  smo  bili  vselej  zelo
ustvarjalno zavzeti za svojo župnijo' in bomo
tudi vnaprej 'zvesto, prizadevno, spoštljivo in
pogumno sledili Božjemu klicu in z vero klju-
bovali težavam na naši skupni poti.'

Nato je g, Franci Petrič pozdravil vse, ki so se
udeležili umestitve in prebral nadškofov odlok, s katerim v nadškofovem ime-
nu in z njegovim pooblastilom p. dr. Silva Šinkovca na predlog njegovega pro-



vinciala p. Mirana Žvanuta imenuje za župnika župnije Ljubljana Sv. Jakob in
zatem pravice in dolžnosti, ki jih p. dr. Silvo Šinkovec z novo službo sprejema.
Skupaj smo se nato obrnili s prošnjo k Bogu za novega župnika s pesmijo Pridi,
pridi Sveti Duh, po pesmi pa je g. Franci Petrič umestil našega novega župnika
z besedami: 'Po naročilu in pooblastilu g. nadškofa ti sedaj izročam župnijo sv.
Jakoba v Ljubljani. Skupno z vsemi navzočimi ti želim Božjega blagoslova. Do-
bri Bog naj ti podari vseh potrebnih darov Svetega Duha, da boš mogel z vese-
lim srcem služiti Gospodu.' in novega župnika pospremil na sedež s katerega
bo vodil župnijo, zbor pa je slovesno zapel Slava Bogu na višavah. 

V pridigi se je g. Franci Petrič zahvalil dosedanjemu župniku pri sv. Jakobu p.
mag. Albertu Bačar- ju in mu tudi v nadškofovem imenu iz-
rekel  priznanje  za vse  njegovo  delo,  ki  ga  je  v  dobrih
treh letih opravil pri sv.  Jakobu  in  tega  ni  bilo  malo,  kot
tudi  za  njegov  tr- den zgled v župniji. 'Da, prav to je ena
od  pomembnih  na- log vsakega župnika, dajati župljanom
občutek trdnosti  in gotovosti v veri. Hvala vam, p. Albert'
je  med  zahvalo  re- kel g. Franci Petrič. Zahvalil se je tudi
duhovnim pomočni- kom  v  župniji,  p.  Jožetu  Kokalju,  p.
Francu Šetarju in p. Ivanu  Rampretu,  sestram  redovni-
cam, 'ki so poseben dar tej župniji' in vsem sodelavcem v
župniji  ter  zaprosil navzoče 'da se daste na voljo novemu
župniku...,  da  del svojega časa  žrtvujete še  naprej  za
vir  verskega  življe- nja v župniji ali  še bolj  kakor ste to
delali  do zdaj...  Du- hovnik brez občestva ne zmore veli-
ko... in pomanjkanje vsakega od vas prizadene vse. Pokaži-
te kot občestvo, da znate stopiti skupaj in sodelovati s svojimi duhovniki... pa
tudi da se zavedate, da pri nas duhovnik živi samo od darov vernikov in zato
vas prosim, da je zelo primerno, če  skrbite za svoje duhovnike tudi v gmo-
tnem smislu, s tem, ko dajete za maše ali kako drugače pomagate.' 

Zahvalil se je novemu župniku p. dr. Silvu Šinkovcu, da je sprejel 'to zahtevno
službo, ko bo treba biti animator, terapevt, pedagog, restavrator...,  predvsem
pa zakrament, kar v osnovi duhovniška služba je... P. Silvo začenja svojo novo
službo z  dodatnimi izkušnjami dosedanjega dela, predvsem pa prinaša opti-
mizem, ki ga v teh nerodnih časih tako zelo potrebujem o... Zaradi vas je tukaj.
In samo z vami bo zmogel narediti nekaj lepega... Zdaj boste z njim hodili po
poti vere... Podpirajte ga in podpirajte ga z molitvijo oziroma radi ga imejte.
Tebi p. Silvo, pa naj Bog podeli zdravje in darov, da boš v svetosti in zvestobi
zvest obljubam, ki si jih dal svojim predstojnikom in po njem Kristusu.' je za-
ključil svojo pridigo p. Franci Petrič in na koncu dodal: 'Danes bo namesto vas
vero izpovedal vaš novi župnik' in sledila je izpoved vere p. dr. Silva Šinkovca
ter zatem njegova prisega zvestobe cerkvi.



Pred blagoslovom je p. dr. Silvo Šinkovec prejel še majhno darilce – pozor-
nost in dobrodošlico članov ŽPS-ja in župljanov, zatem pa ga je nagovoril tudi
provincial Družbe Jezusove na Slovenskem, p. Miro Žvanut, ki se je zahvalil p.
dr. Silvu Šinkovcu, da se je dal na razpolago župniji sv. Jakoba, 'za nas jezuite
je to neprecenljiv rojstni kraj slovenske jezuitske province, slovenski jezuiti so
izšli od tu in hvala ti, p. Silvo, da si razpoložljiv, da si izbral to jezuitsko razpolo-
žljivost in se dal na razpolago župniji sv. Jakoba.' P. Miran Žvanut se je zahvalil
tudi dosedanjemu župniku p. mag. Albertu Bačarju 'hvala tudi tebi, dragi p. Al-
bert, najprej v hvaležnosti, da si januarja 2017 sprejel to službo in za vse, kar si
s svojim delom in pristopom dosegel... in za vse, kar si dal tej župniji, hvala

tudi tebi za tvojo razpoložljivost. Sedaj odhajaš v malo
drugačno  župnijo,  z  drugačno  dinamiko...  in  verja-
mem, da se boš tudi tam počutil dobro. P. Silva pa iz-
ročimo  pod  Marijino  materinsko  varstvo  in  pripro-
šnjo.' je svojo zahvalo zaključil p. Miran Žvanut, zatem
pa smo vsi zapeli pesem Jaz sem otrok Marijin.
Pred blagoslovom nam je g. Franci Petrič na pobudo
novega župnika vsem priporočil, naj 'se priporočamo
Magdaleni  Gornik  v  priprošnjo,  da  njena  priprošnja
učinkovito pomaga.' Naš novi župnik, p.dr. Silvo Šinko-
vec pa nas je na koncu vzpodbudil, da molimo zanj in
ga podpremo, 'izzivov je veliko in skupaj lahko naredi-
mo veliko...' je dejal 'veli-

ko je tudi že bilo narejenega in hvaležen bom, če
bomo še naprej sodelovali' ter nam podelil svoj
blagoslov.  Skupaj smo nato zapeli Hvala večne-
mu Bogu in se na koncu prepustili čudovitim zvo-
kom Mozartove Cerkvene sonate v C-duru KV328
v izvedbi gostujočih violinistov red. prof. Vasilija
Meljnikova (AG) in študentke Vivijane Rogina ter organista Daliborja Miklavči-
ča. Druženje smo nato nadaljevali na župnijskem dvorišču. Hvala vsem za ta
čudovit dogodek. (J. Kolar)

PPRIPRAVARIPRAVA   NANA   BIRMOBIRMO , , KIKI   BOBO   4. 4. OKTOBRAOKTOBRA
V želji, da bi se birmanci skupaj z družinami in župnijskim občestvom lah-

ko dobro pripravili na praznik podelitve zakramenta svete birme, načrtuje-
mo naslednje dogodke:

• Romanje družin birmancev v soboto, 12. septembra 2020, v kraj misti-
kinje Magdalene Gornik na Goro pri Sodražici.

• Birmansko devetdnevnico začnemo v petek, 25. septembra. Vsak dan
do birme se bomo zbirali pri večerni sveti maši ob 18.30 (razen v nedeljo
pri maši ob 9.30) ter odkrivali pomen darov in sadov Svetega Duha.



ŽUPNIJA LJUBLJANA – SVETI JAKOBŽUPNIJA LJUBLJANA – SVETI JAKOB
Gornji trg 18, 1000 Ljubljana. 
Župnik: p. Silvo Šinkovec, 041 785 111
Za pogovor nas dobite vsak dan po sveti maši; ali po 
dogovoru. 

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, 30. , 30. AVGUSTAAVGUSTA::  sv. Feliks (Srečko), muč.
TTOREKOREK, 1. , 1. SEPTEMBRASEPTEMBRA:: sv. Egidij, opat; sv. Verena, devica – Brezjanska Mati Božja
SSOBOTAOBOTA, 5. , 5. SEPTEMBRASEPTEMBRA: : sv. Mati Terezija, redovnica; sv. Viktorin, muč. 
NNEDELJAEDELJA, 6. , 6. SEPTEMBRASEPTEMBRA:: 23. 23. med letom, angelska nedeljamed letom, angelska nedelja, , sv. Zaharija, prerok  
PPONEDELJEKONEDELJEK, 7. , 7. SEPTEMBRASEPTEMBRA:: sv. Regina, muč.; sv. Marko Križevčan, muč.
TTOREKOREK,,  8. 8. SEPTEMBRASEPTEMBRA: : Rojstvo Rojstvo DDevice evice MMarijearije;  ;  sv. Serafina, redovnica 
SSOBOTAOBOTA,,  12. 12. SEPTEMBRASEPTEMBRA:: Marijino imeMarijino ime,  ,  sv. Tacijan (Tihomil), mučenec 
NNEDELJAEDELJA, 13. , 13. SEPTEMBRASEPTEMBRA:: 24. 24. med letommed letom, , sv. Janez Zlatousti, škof, učitelj 

VVEROUKEROUK
Prvo srečanje staršev in veroučencev bo v ponedeljek, 7. septembra 2020, ob 
17. uri.  V veroučnem letu 2020/21 bo verouk potekal po urniku: 

KKATEHETSKAATEHETSKA  NEDELJANEDELJA

13. septembra 2020, ob 9.30.
Pri sveti maši bodo sodelovali  vsi ve-
roučenci.  ki  naj  prinesejo s seboj šol-
ske - veroučne torbe, ker jih bomo bla-
goslovili. 
Pri tej sveti maši se bomo zahvalili p. 
Albertu, dosedanjemu župniku in se 
od njega poslovili.

RAZRED Ponedeljek

1. in 2. razred 17:15 - 18:15

3. in 4. razred  16:30 - 17:30

5. in 6. razred  16:30 - 17:30

7. do 9. razred  17:15 – 18:15

TTEDENEDEN  VZGOJEVZGOJE  20202020
Od 6. do 13. septembra bo potekal teden vzgoje z naslovom Slovenija Moja 
domovina. Vsak dan pri maši bo nekaj vsebine na temo tedna vzgoje. 

AADORACIJADORACIJA
Ponedeljek 19.15 – 20.00 
Sreda 18.00 - 18.25

SSPOVEDOVANJEPOVEDOVANJE Ponedeljek, 17h - 1815 in nedelje med mašami

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