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SLOVO SLOVO ININ ZAHVALA ZAHVALA  

V nedeljo, 13. septem- bra 2020 se bomo pri sv. maši 
ob 9.30 uri tudi uradno poslovili od našega dosedanje-
ga župnika, p. mag. Al- berta Bačarja. Ob tej priložnosti
župljani skupaj z našim novim župnikom p. Silvom, da-
rujemo to sv. mašo za p. Alberta: v zahvalo za vse njego-
vo preteklo delo v župni- ji in s priprošnjo, da bi ga božji 
blagoslov spremljal še naprej na njegovi življenjski 
poti. 

Zahvala v imenu župljanov

Dobra tri leta, kolikor ste bili med nami, dragi p. Albert, so hitro minila in 
v tem času smo se kar dobro spoznali, vas sprejeli medse in vas vzljubili. Z
vašim delom, vztrajnostjo in trudom ste pustili močan pečat v župniji sv. 
Jakoba in boste za vedno ostali del nas, del naše župnije. Postali ste trden
temelj župniji in danes, ko se poslavljamo od vas, se vam želimo zahvaliti 
za ves vloženi trud, ki ste ga na mnogih področjih vlagali v našo župnijo, 
tudi za vse molitve, vodenja, svetovanja, smernice. 
Pogrešali vas bomo, še posebej pa vas bodo pogrešali otroci, s katerimi 
ste se izredno dobro razumeli in ki so vas vzljubili kot drugega očeta. Ne 
odhajate daleč in tako lahko upamo, da nas še kdaj obiščete, vedno boste 
dobrodošli med nami. Hvala vam za vse dobro, kar ste za nas storili in naj 
vam Bog povrne in vas blagoslavlja tudi na novem delovnem mestu, tako 
ali še bolj, kot vas je vodil in blagoslavljal, ko ste bivali med nami. 
Hvala v imenu župljanov sv. Jakoba.



ININ DOBRODOŠLICA DOBRODOŠLICA
V ponedeljek, 31.8.2020 je k nam prišel p. Benedikt Lavrih, jezuit.
V našo jezuitsko skupnost je bil poslan kot minister, po svojih mo-
čeh pa bo pomagal tudi v župniji. V nedeljo, 6.9.2020 smo ga pri
sv. maši ob 9.30 pozdravili in mu zaželeli 'da bo dolgo tu in da
bomo spletli močne prijateljske vezi', saj, kot je bilo rečeno v poz-
dravnem nagovoru, ki ga je prebrala Maja Pintarič 'kjerkoli se je p. Benedikt 
zadrževal dlje časa in stkal prijateljske vezi, so ga ponavadi začeli klicati kar p.
Beno. Upamo, da bo tako tudi med nami... in torej 'pater Beno, lepo pozdra-
vljeni med nami!'
P. Benedikt Lavrih, veseli smo, da ste prišli v našo župnijo in upamo, da se bo-
ste med nami dobro počutili. Tudi javno vam izrekamo dobrodošlico, kot smo 
jo zapisali v knjižico Cerkev sv. Jakoba v  Ljubljani, ki smo vam jo ob pozdrav-
nem nagovoru podarili: »Župnija so ljudje. Ti dajo življenju pečat, ne stene. In 
vendar so stene naše prelepe cerkve polne odličnih umetnin. Upamo, da boste - 
poleg Jezusa v tabernaklju - našli kakšnega prijatelja in zaupnika tudi med sve-
tniki in angeli s teh starih sten... Za živo prijateljstvo z vami, pa obljubljamo, da 
se bomo mi trudili. Dobrodošli pri nas, župljani sv. Jakoba.

P. Benedikt Lavrih - prihaja iz Črnega Potoka v župniji Šmartno pri Litiji. Kot 
dijak malega semenišča Družbe Jezusove je obiskoval Gimnazijo Miloša Zi-
danška v Mariboru. Študij je začel na Teološki fakulteti v Ljubljani. Po služenju
vojaškega roka v Sarajevu in Somborju je vstopil v noviciat v Mariboru. Teolo-
gijo je študiral na jezuitskem inštitutu v Dublinu na Irskem in bil leta 1988 po-
svečen v duhovnika. Sedem let je deloval kot kaplan in župnijski upravitelj v 
župniji Ljubljana Dravlje. Leta 1995 je v Dublinu magistriral in nadaljeval s tre-
tjo probacijo na Severnem Irskem. Od leta 1996 do 2009 je živel v Rezidenci 
svetega Ignacija in Duhovnem središču svetega Jožefa, kjer je deloval kot du-
hovni spremljevalec zakonskih skupin Najina pot, vodil Šolo za zakon in imel 
misijone v različnih župnijah v Sloveniji. Od leta 2010 je bil minister v skupno-
sti srca Jezusovega v Mariboru, urednik jezuitske internetne strani in duhovni
oskrbnik v domovih za starejše v Lenartu, Idili - Jakobski dol, Tezno Maribor in
pomočnik patra Marjana Kranjca v UKC Maribor. Zadnje leto je bil duhovni po-
močnik na župniji Selca, od koder je tudi prišel k nam. 

NNAVDIHAVDIH::  M  MEDED  SEBOJSEBOJ  SESE  LAHKOLAHKO  OKUŽIMOOKUŽIMO  TUDITUDI  POZITIVNOPOZITIVNO   

Benediktinec, avtor številnih knjižnih uspešnic v času korona kri-
ze razmišlja, kako ljudem, ki so zapustili Cerkev, a še vedno išče-
jo, nagovoriti, da bi naslovili njihovo hrepenenje. Tudi ljudje, ki
so se od Cerkve oddaljili, v sebi še vedno nosijo hrepenenje po
Bogu, ozdravljenju, duhovnosti. Kristjani smo pri nagovarjanju
slednjih lahko uspešni le, če vanje verjamemo, če jih pozorno poslušamo in 
začutimo, kaj jih resnično prizadene. Tudi ti ljudje želijo svoje življenje 
osmisliti, pravi Grün.



Svet ni v rokah politikov in virusa, ampak v Božjih rokah. Tudi, če je dana-
šnji čas poln negotovosti, imamo v Bogu upnje, ki ga ni mogoče uničiti. 
Božji Duh deluje tudi v krizi in prebuja nove možnosti, nova razmišljanja in 
novo hrepenenje. Na ta način omogoča novo sožitje odgovornosti. Kriza 
nam sporoča, da se lahko okužimo med seboj tako v negativnem kot tudi 
pozitivnem pomenu besede, pravi Grün.                              https://portal.pridi.com/

IIMENOVANMENOVAN  NOVINOVI  TISKOVNITISKOVNI  PREDSTAVNIKPREDSTAVNIK  SŠKSŠK
Tiskovni urad Slovenske škofovske konference je sporočil, da je dr.

David Kraner zaključil delo tiskovnega predstavnika SŠK, ki ga je
opravljal od leta 2018. 1. septembra 2020 so slovenski škofje

imenovali dr. Tadeja Jakopiča za novega tiskovnega predstavnika
SŠK.  vir: https://katoliska-cerkev.si

PPAPEŽAPEŽ F FRANČIŠEKRANČIŠEK  OO  DVEHDVEH  DRŽAHDRŽAH  HOJEHOJE  ZAZA

JJEZUSOMEZUSOM: O: ODPOVEDATIDPOVEDATI  SESE  SEBISEBI  ININ  VZETIVZETI  SVOJSVOJ  KRIŽKRIŽ

»Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vza-
me svoj križ ter hodi za menoj,« reče Jezus učencem.
Na ta način nakaže pot pravega učenca in mu pokaže
dve drži. Prva je »odpovedati se sebi«, kar pa ne po-
meni površne spremembe, temveč spreobrnjenje, preobrat miselnosti in 
vrednot. Druga drža pa je vzeti svoj križ. Ne gre samo za potrpežljivo pre-
našanje vsakodnevnih nadlog, temveč prenašati z vero ter odgovornostjo 
tisti del napora in trpljenja, ki ga boj proti zlu prinaša. Zgodi se nam vsem, 
da v trenutkih, ko pride naproti križ, zbežimo. Tedaj nas skuša satan, saj 
nas ravno hudobni duh  oddaljuje od Jezusovega križa. Življenje kristjanov 
je vedno boj. Sveto pismo pravi, da je življenje vernikov trdo disciplinirano 
delo, torej bojevanje proti zlobnemu duhu, bojevanje proti zlu.
Tako prizadevanje »vzeti križ« postane udeležba s Kristusom za zveličanje 
sveta. Ko mislimo na to, storimo tako, da bo križ viseč na steni doma, ali 
majhen križ, ki ga nosimo okoli vratu, bil znamenje naše želje pridružiti se 
Kristusu v služenju z ljubeznijo našim bratom in sestram, še posebej naj-
manjšim in najbolj ranljivim... Vsakič ko se zazremo v podobo križanega Kri-
stusa, pomislimo, da je On kot resnični Gospodov služabnik uresničil svoje 
poslanstvo tako, da je daroval življenje in prelil svojo kri za odpuščanje gre-
hov. Ne pustimo se v Zlobneževi skušnjavi prevesti na drugo stran. Posle-
dično, če hočemo biti njegovi učenci, smo poklicani posnemati ga tako, da 
brez zadržkov potrošimo svoje življenje za ljubezen do Boga in do bližnje-
ga. Devica Marija, ki je bila združena s svojim Sinom vse do Kalvarije, naj 
nam pomaga, da se ne bomo umikali preizkušnjam in trpljenju, ki jih priče-
vanje za evangelij prinaša.     vir: https://portal.pridi.com/ 



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: 
 8h, 930 in 17h

delavniki: 7h in 1830 
sobote: 1830;
prazniki, ko je delovni 
dan: 930 in 1830

GGODOVIODOVI
NNEDELJAEDELJA, 13. , 13. SEPTEMBRASEPTEMBRA:: 24. NEDELJA MED LETOM, 24. NEDELJA MED LETOM, sv. Janez Zlatousti,
škof, učitelj  
PPONEDELJEKONEDELJEK, 14. , 14. SEPTEMBRASEPTEMBRA: : PPOVIŠANJEOVIŠANJE  SVETEGASVETEGA  KRIŽAKRIŽA, sv. Notburga, muč.  
TTOREKOREK,, 15. 15. SEPTEMBRASEPTEMBRA: : ŽŽALOSTNAALOSTNA  MATIMATI  BOŽJABOŽJA ( (DOLORESDOLORES) ) - Vrnitev Primorske 
PPETEKETEK, 18. , 18. SEPTEMBRASEPTEMBRA: : sv. Jožef Kupertinski, duhovnik ter sv. Irena, muč. 
NNEDELJAEDELJA, 20. , 20. SEPTEMBRASEPTEMBRA:: 25. NEDELJA MED LETOM, 25. NEDELJA MED LETOM, SVETNIŠKISVETNIŠKI  KANDIDATIKANDIDATI, , sv.
Andrej Kim Taegon in drugi korejski mučenci  
PPONEDELJEKONEDELJEK, 21. , 21. SEPTEMBRASEPTEMBRA:: sv. Matej, evangelist; sv. Jona, prerok
SSREDAREDA,, 23. 23. SEPTEMBRASEPTEMBRA: :   sv. Pij iz Pietrelcine, duhovnik; sv. Krištof in mehiški
dečki, mučenci   
ČČETRTEKETRTEK,, 24. 24. SEPTEMBRASEPTEMBRA::  bl. Anton Martin Slomšek, škof; sv. Rupert, šk. 
PPETEKETEK, 25. , 25. SEPTEMBRASEPTEMBRA: : sv. Sergij, menih; sv. Nikolaj, kmet 
NNEDELJAEDELJA, 27. , 27. SEPTEMBRASEPTEMBRA:: 26. NEDELJA MED LETOM, S26. NEDELJA MED LETOM, SLOMŠKOVALOMŠKOVA    NEDELJANEDELJA, , sv.
Vincencij Pavelski, ustanovitelj lazaristov  

NNAPOVEDNIKAPOVEDNIK
- V- VEROUČNOEROUČNO  LETOLETO  SMOSMO  ZAČELIZAČELI 7. 9. 2020.  7. 9. 2020. ČČEE  ŽELITEŽELITE  OTROKAOTROKA  KK  VEROUKUVEROUKU, , DOBRODOŠDOBRODOŠlili. . 
OOGLASITEGLASITE  SESE  PRIPRI  ŽUPNIKUŽUPNIKU  ALIALI  PRIPRI  SS. B. BARBARIARBARI..
- Hvala vsem, ki ste sodelovali v Tednu vzgoje pri molitvi za župnijo.- Hvala vsem, ki ste sodelovali v Tednu vzgoje pri molitvi za župnijo.
- - V nedeljo, 13. 9. 2020V nedeljo, 13. 9. 2020 ob 18:00 bo  ob 18:00 bo srečanje župnijskega pastoralnega svetasrečanje župnijskega pastoralnega sveta. To. To
bo spoznavno srečanje z novim župnikom in priprava na pogovor s p. provincialom bo spoznavno srečanje z novim župnikom in priprava na pogovor s p. provincialom 
Miranom Žvanutom, ki se bo srečanja ŽPS udeležil 27. 9. 2020 ob 18:00.Miranom Žvanutom, ki se bo srečanja ŽPS udeležil 27. 9. 2020 ob 18:00.

- - V soboto, 19. 9. 2020V soboto, 19. 9. 2020 je Stična Mladih. Župnik p. Silvo Šinkovec sodeluje v Črno je Stična Mladih. Župnik p. Silvo Šinkovec sodeluje v Črno--
mlju z delavnico za duhovnike o duhovnih poklicih.mlju z delavnico za duhovnike o duhovnih poklicih.
- - V petek, 25. 9. 2020V petek, 25. 9. 2020, , zzačetek birmanske devetdnevnice: ačetek birmanske devetdnevnice: Vsak dan do birme seVsak dan do birme se
bodo birmanci zbirali pri sveti maši ob 18.30 (v nedeljo pri maši ob 9.30) ter odbodo birmanci zbirali pri sveti maši ob 18.30 (v nedeljo pri maši ob 9.30) ter od--
krivali pomen darov in sadov Svetega Duha.krivali pomen darov in sadov Svetega Duha.
- - V nedeljo, 4. 10. 2020:V nedeljo, 4. 10. 2020: sv. birma in podelitev zakramentov katehumenom. sv. birma in podelitev zakramentov katehumenom.

AADORACIJADORACIJA
Ponedeljek 19.15 – 20.00 
Sreda 18.00                    Petek 6.30

SSPOVEDOVANJEPOVEDOVANJE Ponedeljek, 17h - 1815 in nedelje med mašami

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