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VELIKO SLAVJE: BIRMA, 4. 10. 2020 
Ob mogočni vstopni pesmi je v izjemno lepo 
okrašeno cerkev vstopila procesija ministrantov, 
birmancev in katehumenov s svojimi botri ter 
duhovnikov s škofom dr. Antonom Jamnikom. 
Vse je pričalo, da gre za veliko slavje, povezano z 
dogodki, ki človeka zaznamujejo za vse življenje 
–  podelitev zakramentov uvajanja v krščanstvo.
Članica ŽPS je pozdravila birmovalca, škofa 
Jamnika, potem smo poslušali Božjo besedo. 
Sledila je podelitev zakramentov. Zakrament sv. 

birme sta prejela naša veroučenca Aliče in Marko. Nekatere pa vodi 
življenje do spoznanja in odločitve za zakramente kasneje, v odrasli dobi. 
Tako je bil podeljen zakrament sv. krsta katehumenom Mojci, Samu in 
Marku; zakrament sv. birme pa še Luciji,  Andreju, Tini,
Juretu in Aniti. Škof se je vsem, ki so prejeli
zakramente uvajanja v krščanstvo, lepo zahvalil za
njihovo pogumno odločitev, ki je tudi cerkveno
občestvo vzpodbudila k ponovnemu poglobljenemu
razmišljanju o prejetih zakramentih.
Priprava na birmo je vključevala tudi devetdnevnico v
čast Sv. Duhu. Sv. maši so bila dodana razmišljanja o
darovih Sv. Duha in pričevanja, po maši pa molitev
litanij Sv. Duha pred izpostavljenim Najsvetejšim,
pobožnost, ki je vernike zelo nagovorila. Škof se je
zahvalil p. Silvu in poudaril pomembno delo, ki ga
opravlja s pripravo katehumenov na pripravo
zakramentov.



Vse priznanje za prizadevno vzgojno delo z
veroučenci sta prejela tudi s. Barbara in p. Albert. S.
Barbara je v novem veroučnem letu znala prijazno
nagovoriti za sodelovanje tudi druge člane
cerkvenega občestva. Pri bogoslužju so lepo
sodelovali birmanci in njihovi starši, botri in
veroučenci. Lepoto in slovesnost bogoslužja je
poudarila glasba, petje župnijskega zbora in
veroučencev. Po obdaritvi slavljencev, škofa in
veroučiteljev je sledilo spominsko fotografiranje.
Začutilo se je veselo razpoloženje slavljencev, njihovih
svojcev in vsega cerkvenega občestva. Našim
slavljencem želimo obilen božji blagoslov na njihovi
nadaljnji življenjski poti.                članica ŽPS R. P.

PPOGOVOROGOVOR  SS  PATROMPATROM  PROVINCIALOMPROVINCIALOM  
V nedeljo 27. 9. je imel župnijski pastoralni svet srečanje z novim 
provincialom p. Miranom Žvanutom. Za začetek pogovora smo prebrali 
zapis iz Župnijskega lista »Utrinki s srečanja župnijskega  pastoralnega 
sveta« (13.9.2020),  kjer je povzetek pogovora prejšnje seje ŽPS-ja o stanju 
naše župnije: dobre plati, slabosti, priložnosti in nevarnosti v župniji.
P. provincial se je zahvalil za povabilo in pojasnil, da se je za premestitev p. 
mag. Alberta Bačarja v Dravlje, ker župnik rabi pomoč. Jezuiti, kakor drugi 
duhovniki, se starajo, duhovnih poklicev je premalo, zato je pomanjkanje 
duhovnikov. V Dravljah je bilo do izbruha korona virusa pri mašah 1300 
nedeljnikov, imajo največji skavtski steg v Sloveniji (160 mladih), 56 
birmancev, veliko skupin (molitvene idr.), okoli 300 veroučencev, veliko 
osebnih pogovorov in pomagajo okoliškim župnijam. P. Albert je tam zelo 
potreben. Provincial je še poudaril, da je župnija sv. Jakoba za jezuite zelo 
pomembna, s tradicijo in se ne bodo kar tako poslovili od nje.
Darko Gorenc je prebral pismo, ki sta ga z ženo napisala ob premestitvi 
župnika in razmišljata o naši župniji. Sam je v župniji dejaven že skoraj 
štirideset let in ve, kaj pomeni izraz ’živa župnija’. »Vemo, da laiki nimamo 
nobene pravice se spuščati v premestitve, a pri nas se je zgodila na način, 
ki mi ni všeč. Nihče se nima pravice vmešavati v
delo provinciala, a tudi župnija sv. Jakoba in
župljani smo del jezuitske province in naše
delo mora biti obojestransko. Pogrešali smo
informacije. Menjati župnika in ga ustaviti sredi
načrtov po treh letih je za nas nerazumljivo.
Gre za župnijo kot celoto, ki se napaja od
osebe župnika. Sprašujem se, zakaj premestiti



zavzetega župnika in postaviti namesto njega človeka, ki ima veliko 
drugega dela. Vaš obisk smo pričakovali pred premestitvijo.«
G. Darko je še prebral voščilo p. Albertu, ki bi ga morali prebrati pri 
poslovilni maši, a je izpadlo. Govori o tem, kako nas je farane novica o 
premestitvi pastirja presenetila in razžalostila; pastirja, ki se je nenehno 
trudil za graditev cerkve in Cerkve in nam bil tudi ob odhodu zgled v svoji 
ponižnosti in predanosti Božji volji. Tudi nekateri drugi člani ŽPS-ja so 
izpovedali, da je bila tudi zanje premestitev šok, enako za obe skupnosti 
sester. Ko smo provinciala vprašali, če bi se drugače odločil sedaj, ko smo 
mu predstavili, kako je naša župnija lepo živela, je odgovoril da ne bi. 
Skupaj s svetovalci skrbi za celotno provinco. Pri tej odločitvi je šlo za 
razločevanje in odločitev za večje dobro. P. Alberta je vprašal, če bi šel v 
Dravlje in je sprejel, enako je p. Šinkovec potrdil, da sprejme vlogo župnika,
če je to potrebno. Proces razločevanja poteka v molitvi in dialogu. 
Novi župnik je pojasnil, da se danes župnije ukinjajo, ker se število aktivnih 
duhovnikov hitro zmanjšuje. V svetem letu je z DKPS-jem obiskal vse 
škofije. Ko so se učitelji pogovarjali s škofi, so vsi potožili zaradi 
pomanjkanja duhovnikov in povabili, da molimo za duhovne poklice. Ob 
ukinjanju majhnih župnij, kot je bilo pri Sv. Trojici v centru Ljubljane, hitro 
pride misel tudi o tem, če bo župnija sv. Jakob ostala ali ne. Ko je zbolel p. 
Jože Kokalj je bilo vprašanje, kdo ga bo nasledil. Ko je p. Albert sprejel 
mesto župnika, je bila to pomembna odločitev za obstoj te župnije. Hkrati 
se je zgodilo, da ni bilo več prostora za pisarno DKPS-ja pri sv. Jožefu.  P. 
Šinkovec se je posvetoval o tem vprašanju z gospodom nadškofom in 
prejšnjim provincialom in dobil zagotovilo, da se DKPS lahko preseli k sv. 
Jakobu. Tudi ta odločitev pomeni, da jezuiti resno mislimo s to župnijo, da 
bo župnija obstala. 
Hvaležen je, da sta p. Šetar in p. Kokalj še
aktivna in dela za župnijo, vsak dan
mašujeta. V skupnosti znajo sodelovati in
se v njej dobro počutijo. Prihod p. Benota
Lavriha je skupnost še poživil. P. Silvo bo
ohranil dosedanje delo na pedagoškem
področju in osebnem duhovnem
spremljanju ljudi. Odkar je pri sv. Jakobu
se ga je zgodovina kolegija, ki je navdih za
mestno župnijo, zelo dotaknila. Ta župnija ima velik potencial. 
V nadaljevanju smo se pogovarjali o ideji misijonske župnije, o vlogi glasbe,
o birmi, hospicu, DKPS-ju, o volitvah novih članov ŽPS... Ob koncu se je 
provincial zahvalil za naš optimizem in za pomoč patrom. Spomnil je, da je 
pred 480 leti, 27.9.1540 papež izdal bulo o ustanovitvi jezuitskega reda.  

 Zapisala: D. Rome



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, , 1111. . OKTOOKTOBBEERR:: 2288. NEDELJA MED LETOM. NEDELJA MED LETOM, , JJANEZANEZ XXIII.,  XXIII., papež 

PPONEDELJEKONEDELJEK,, 1212. . OKTOOKTOBBEERR: : MMAKSIMILJANAKSIMILJAN C CELJSKIELJSKI,,  papež;  SSERAFINERAFIN,,  redovnik  
ČČETRTEKETRTEK, , 1515. . OKTOBOKTOBEERR::  TTEREZIJAEREZIJA A AVILSKAVILSKA, , cerkvena  učiteljica 
PPETEKETEK, 16. , 16. OKTOBEROKTOBER: : MMARJETAARJETA M MARIJAARIJA A ALAKOKLAKOK,, devica 

SSOBOTAOBOTA, 17. , 17. OKTOBEROKTOBER: : IIGNACIJGNACIJ A ANTIOHIJSKINTIOHIJSKI,, škof, mučenec

NNEDELJAEDELJA, , 1818. . OKTOBOKTOBEERR:: 2299. NEDELJA MED LETOM, . NEDELJA MED LETOM, MISIJONSKAMISIJONSKA  NEDELJANEDELJA,  ,  
                                                                                  LLUKAUKA, ,   evangelist  
PPONEDELJEKONEDELJEK, , 1919. . OKTOBOKTOBEERR:: JJANEZANEZ  DEDE B BREBEUFREBEUF, I, IZAKZAK  ININ  DRUGIDRUGI  KANADSKIKANADSKI

MUČENCIMUČENCI  
ČČETRTETRTEKEK, , 2222. . OKTOBOKTOBEERR: : JJANEZANEZ P PAVELAVEL II.,  II., papež
SSOBOTAOBOTA, 24. , 24. OKTOBEROKTOBER: : AANTONNTON M. C M. CLARETLARET, , škof, red. ustanovitelj
NNEDELJAEDELJA, , 2525. . OKTOBOKTOBEERR: : 3030. NEDELJA MED LETOM, . NEDELJA MED LETOM, ŽEGNANJSKAŽEGNANJSKA    NEDELJANEDELJA

NNAPOVEDNIKAPOVEDNIK
Ponedeljek, 12. 10. 2020Ponedeljek, 12. 10. 2020, srečanje skupine za dijakonijo, srečanje skupine za dijakonijo..

SSEDEMEDEM  NASVETOVNASVETOV  SVSV. T. TEREZIJEEREZIJE A AVILSKEVILSKE  

Nič naj te ne vznemirja. 
Nič naj te ne plaši.

Vse mine, samo Bog ostaja isti.
Kdor je potrpežljiv, doseže vse.

Kdor ima Boga, ima vse.
Bog sam zadostuje.Bog sam zadostuje.

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

VabiloVabilo

V mesecu oktobru po vsaki 
sv. maši zmolimo desetko 
rožnega venca. Posebno 

molimo za okužene in vse, 
ki so v nevarnostjo pred 

okužbo. 
Vabljeni k molitvi. 

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