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MEDMED  LETOMLETOM
SSLOMŠKOVALOMŠKOVA

13. september 2020

BLAGOSLOV ŠOLSKIH TORB

V nedeljo, 13. septembra 2020 smo pri sv.
maši ob 9.30 uri praznovali katehetsko
nedeljo, ki je bila posvečena začetku
novega šolskega in veroučnega leta, pa
tudi slovesu našega dosedanjega župnika
p. Alberta Bačarja. Spodaj si lahko
preberete nekaj utrinkov s te slovesne sv.
maše. Pri sv. maši so z bogato glasbeno
spremljavo sodelovali župnijski pevski zbor,
otroški zborček ter trobentača Lenart ZIH
(1. trobenta) in Tobija HRASTNIK (2. trobenta), ki sta skupaj z Daliborjem  
Miklavčičem na orglah zaigrala Vivaldija, Allegro (za vstop) in Presto (na 
koncu sv. maše) v C-duru (za 2 trobenti in orgle). 
Po pridigi je p. Silvo Šinkovec blagoslovil šolske torbe in otroke,  šel je tudi 
med klopi in blagoslavljal vernike. 

Blagoslov si lahko večkrat preberete: 
»GOSPOD, BLAGOSLOVI VSE UČENCE, 

NJIHOVE ŠOLSKE TORBE, POTREBŠČINE, 
DA SE BODO MED ŠOLSKIM LETOM PRIDNO UČILI 

IN VESTNO OPRAVLJALI DOMAČE NALOGE. 
BLAGOSLOVI TUDI VZGOJITELJE, UČITELJE, 

KATEHETE IN STARŠE, 
KI SE TRUDIJO NA NAPREDEK SVOJIH UČENCEV. 

NAJ VSI SPOŠTUJEJO DRUG DRUGEGA 
IN VEDNO BOLJ SPOZNAVAJO TVOJO 

BLIŽINO, LEPOTO, MODROST, DOBROTO IN LJUBEZEN. 
NAJ ŽIVIJO SREČNO IN POLNO ŽIVLJENJE. AMEN.«



SLOVO IN ZAHVALA P. ALBERTU BAČARJU
Otroci, ki so pri sv. maši lepo sodelovali, so ob zaključku p.
Albertu Bačarju izrekli zahvalo: 
»Dragi  pater  Albert,  v  vseh  treh  letih  ste  v  naši  župniji
spodbujali ljubezen, prijateljstvo in medsebojno povezanost.
Pomagali ste nam poglabljati vero in nas vodili po pravi poti
do Jezusa. Z nami ste bili v hribih, skupaj z nami plezali po
drevesih  in  se  podili  za  žogo.  Hvaležni  smo  vam za  vsako  uro,  ki  smo jo
preživeli skupaj, za vsak vaš nasvet in molitev za nas. Ko smo izvedeli,  da

odhajate, nas je skoraj zadela kap. Čeprav vas verjetno nekaj
časa ne bomo videli, nam boste ostali v najlepšem spominu.
Verjamemo, da boste v župniji Dravlje tako priljubljeni kot pri
nas. Še enkrat hvala za vse! V zahvalo vam podarjamo naše
skromne besede in risbe ter pesem, ki smo jo v teh letih zelo
radi prepevali:  Ti si moja Gospa, ti me spremljaš do Boga,
vem, da tam se skupaj srečava, ko prispel jaz bom do tja …« 

P. Albertu se je v imenu župnije in župljanov zahvalil član ŽPS-
ja  g.  Darko  Gorenc,  ki  je  v  zahvali  povedal  veliko  osebnih
vtisov pri sodelovanju s p. Albertom in  rekel,  »da si šteje v
čast,  da  se  lahko  tikata...  Ob  tebi  sem spoznal,  kako  velika
vrednota je bratstvo... Občudujem tvoj duhovni intelekt... tvojo
gorečo  ljubezen  do  župnije  sv.  Jakoba,  vanjo  si  dobesedno
vgradil  samega  sebe,  bila  ti  je  mama,  hči,  brat  in  sestra,
ranjene si obvezoval, žalostne tolažil in krepke vzpodbujal... bil si pastir vsem,
ki so ti bili zaupani.  Z življenjsko držo si pričeval, da je Cerkev sveta in da je
peklenska vrata ne bodo premagala. Nemogoče je zaobjeti v celoti koliko si
storil za nas... čas bo pokazal, kako velik in neizbrisen je pečat, ki si ga pustil
med nami.  Lahko rečem samo hvala,  ponižno,  skromno hvala,  ker  si  bil  z
nami, ob nas, za nas, hvala ker si nas vzljubil. To čutimo vsi in mi smo vzljubili
tebe,  hvala  tudi  za  to  slovo,  ki  je  težko  za  nas,  ki  pa  ga  ti  sprejemaš  s
ponižnostjo in poslušnostjo. Tako nas učiš, da mora vsak izmed nas izpolniti
Božjo voljo. Hvala. V svojih srcih te bomo večno ohranili... Gospoda prosimo,
naj ti da svojo ljubezen, milost, blagoslov... Hvala.« 

Na koncu se je vsem zahvalil tudi p. Albert in dodal: »Ta tri leta
so meni hitro minila, tudi v meni je ostalo veliko spominov na
vas... vas bom pogrešal,  gotovo.. . in se vas spominjal v zna-
menju  hvaležnosti...  tudi  učenja,  saj  sem se  za  župnika  učil
osnov.  To je  bil  tudi  zame velik  izziv.  Hvaležen sem vam za
vaše sprejemanje, za vse sodelovanje, hvala vam, da ste priha-
jali, da ste pomagali župniji, ki tako živi, če skupaj delamo.« Na
koncu se je vsem priporočil v molitev.  (J. Kolar)



UTRINKI S SREČANJA ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
V nedeljo 13. septembra smo imeli prvo srečanje Župnijskega pastoralne-
ga sveta z novim župnikom, p. Silvom Šinkovcem, srečanju je prisostvoval
tudi naš dosedanji župnik, p. Albert Bačar. Srečanje je bilo spoznavne nara-
ve, vsak član ŽPS-ja se je predstavil in hkrati na pobudo p. Silva Šinkovca
podal svoj pogled na štiri točke: PREDNOSTI in SLABOSTI ter PRILOŽNOSTI
in NEVARNOSTI v naši župniji.
Velika PREDNOST je dolgoletna jezuitska prisotnost v naši župniji: prihod
jezuitov v Slovenijo 1597, delovanje kolegija od 1599 do 1773, kar pomeni
začetek sistematičnega šolanja v Sloveniji. Ta kulturna zgodovina je prema-
lo  poznana, iz nje bi lahko črpali tudi danes.  Prednost je, da imamo dve
ženski  redovni  skupnosti  v  župniji.  To,  da  smo mestna  župnija.  Da  smo
majhna župnija, saj se vsi poznamo in lahko ustvarimo družinsko vzdušje.
Prednost je delo z družinami. Delo z otroki s posebnimi potrebami. To, da
gojimo v župniji glasbo, tu imamo vrhunsko umetnost. Jedro župnije pa so
zares zavzeti ljudje. 
Kot SLABOSTI župnije smo člani opredelili predvsem pomanjkanje parkir-
nega prostora, pomanjkanje mladih družin, mladih in otrok v župniji. Želeli
bi si tudi večje sodelovanje pri bogoslužju in pri čiščenju cerkve. 
PRILOŽNOST smo videli v tem, da je župnija središče romarske poti sv. Ja-
koba in bi tu lahko še veliko naredili,  na primer informacijsko točko za ro-
marje, prenočišče zanje. Bolj bi morali izpostaviti zgodovino cerkve, jezuit-
ski kolegij  in njegovo vlogo pri oblikovanju slovenske kulture. Priložnost
smo videli pri delu z mladimi in v delu z osebami s posebnimi potrebami v
sodelovanju s šolo Janeza Levca, ki je v naši soseščini. Priložnost je bogata
umetnost v naši cerkvi. V preteklosti smo že imeli sv. maše s klasično glas-
bo, kar bi lahko ponovno uvedli.  Župnijo vidimo tudi kot misijonsko sredi-
šče: lahko bi uvajali misijonske nagovore, kateheze za starše, razvili še dru-
ge načine evangelizacije. Priložnost smo videli v ponovnem delovanju sku-
pine za starejše Romarji. V skupini je bilo veselo in je bila dobro obiskana.
Priložnosti so tido varstvo otrok, svetopisemske urice, romanja za birman-
ce in župnijsko občestvo.  Sodelovanje s  hospicem je velika priložnost, saj
Zavod Ljubhospic spada pod našo župnijo. Ljudje, ki se soočajo s smrtjo
svojcev so v veliki stiski in odprti za duhovne vzpodbude. Lahko jih povabi-
mo k molitvi za umrle. S primernim spremljanjem bi lahko mnogim poma-
gali, da se vrnejo v naročje Cerkve. Priložnost smo videli tudi v tem, da bi
bila cerkev bolj odprta za molitev in oglede ter v sodelovanju z DKPS.
NEVARNOST pa je v tem, da delo opravljajo vedno eni in isti ljudje, zato bi
morali poiskati več sodelavcev. 
Srečanje smo zaključili z molitvijo in blagoslovom p. Alberta. (J. Kolar)



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, 27. , 27. SEPTEMBSEPTEMBEERR:: 26. NEDELJA MED LETOM, S26. NEDELJA MED LETOM, SLOMŠKOVALOMŠKOVA  NEDELJANEDELJA

TTOREKOREK,,  29. 29. SEPTEMBSEPTEMBEERR: : MMIHAELIHAEL, R, RAFAELAFAEL, G, GABRIJELABRIJEL, , NADANGELINADANGELI

SSREDAREDA, 30. , 30. SEPTEMBERSEPTEMBER: : HHIERONIMIERONIM

PPETEKETEK, 2. , 2. OKTOBOKTOBEERR: A: ANGELINGELI  VARUHIVARUHI

NNEDELJAEDELJA, 4. , 4. OKTOBOKTOBEERR:: 27. NEDELJA MED LETOM, 27. NEDELJA MED LETOM, RROŽNOVENSKAOŽNOVENSKA  NEDELJANEDELJA,  ,   
FRANČIŠEK ASIŠKI, redovni ustanovitelj
PPONEDELJEKONEDELJEK, 5. , 5. OKTOBOKTOBEERR:: FAVSTINA, redovnica – začetek tedna za življenje
TTOREKOREK, 6. , 6. OKTOBEROKTOBER: : BRUNO, ustanovitelj kartuzijanov  
SSREDAREDA,,  7. 7. OKTOBOKTOBEERR: :   RROŽNOVENSKAOŽNOVENSKA  MATIMATI  BOŽJABOŽJA

PPETEKETEK, 9. , 9. OKTOBOKTOBEERR:  :  ABRAHAM in SARA; DIONIZIJ, škof, mučenec 
NNEDELJAEDELJA, 11. , 11. OKTOBOKTOBEERR:: 28. NEDELJA MED LETOM, 28. NEDELJA MED LETOM, JANEZ XXIII., papež

NNAPOVEDNIKAPOVEDNIK
Petek, 25. 9. 2020Petek, 25. 9. 2020, z, začetekačetek  birmanske devetdnevnice.birmanske devetdnevnice.
Nedelja, 27. 9. 2020Nedelja, 27. 9. 2020, , 18:00 18:00 srečanje župnijskega pastoralnega sveta.srečanje župnijskega pastoralnega sveta.
Četrtek, 1. 10. 2020Četrtek, 1. 10. 2020, srečanje birmancev s škofom. , srečanje birmancev s škofom. 
Nedelja, 4. 10. 2020Nedelja, 4. 10. 2020, 9.30 , 9.30 svsv. . birmabirma in podelitev zakramentov katehumenom. in podelitev zakramentov katehumenom.

MMISLIISLI  BLBL. A. ANTONANTONA M MARTINAARTINA S SLOMŠKALOMŠKA

- Molitev je nebeška pošta, po njej gredo naše prošnje gor, po njej pri-
dejo darovi božje milosti dol.

- Starši, ne naveličajte se učiti in svariti svoje otroke, moliti zanje! Do-
kler je drevo še mlado, se lahko zravna, staro se zlomi. 

- Tri reči imej vedno pred očmi: božje oko, ki vse vidi, božje uho, ki vse- Tri reči imej vedno pred očmi: božje oko, ki vse vidi, božje uho, ki vse
sliši, in pa tisto knjigo, v katero zapiše Bog vsako tvoje dejanje.sliši, in pa tisto knjigo, v katero zapiše Bog vsako tvoje dejanje.

AADORACIJADORACIJA
Ponedeljek   19.15 – 20.00 
Sreda   18.00                    Petek    6.30

SSPOVEDOVANJEPOVEDOVANJE Ponedeljek, 17h - 1815 in nedelje med mašami

VVEROUKEROUK Ponedeljek: po urniku za vse skupine  med 1630 in 1815

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