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BOGOSLUŽJE V ČASU IZREDNIH UKREPOV  
Zaradi epidemije verniki ne morete prisostvovati pri sv. mašah; 

lahko pa prejmete sv. obhajilo, blagoslov in molite v cerkvi. 
Pogoji: maska, razkuževanje, razdalja, omejeno število oseb.

Duhovniki mašujemo sami po darovanih namenih. 
Papež Frančišek je rekel, da sveto božje ljudstvo ne sme ostati brez milosti, ki

prihaja iz molitve, zakramentov in Božje besede. 
Naj bo v času epidemije cerkev  kraj molitve: za okužene, ljudi v nevarnosti pred

okužbo, pokojne, zdravstvene delavce in vse, ki se trudijo, da bi omejili
epidemijo in druge namene. Vabljeni k molitvi. Gospod je blizu. 

V cerkvi sv. Jakoba ste vedno dobrodošli.

Cerkev je odprta za osebno molitev: 
nedelja:  8.30 – 9.30,  10.00 – 11.00  

in  17.30 – 18.00
delavniki:  7.30 – 8.00; 15.00 – 18.15.

Drugi časi so / bodo objavljeni na oglasni
deski in na spletu. 

Sveto obhajilo lahko prejmete v cerkvi:
nedelja:  8.30, 10.10, 17.40.

delavniki:  7.30 in 18.15 

Prenosi preko FB:
9.30 nedelja in 18.30 delavniki sveta maša: FB župnija sv. Jakob

19.15 delavniki sveta maša in molitev: FB p. Silvo Šinkovec
17.30 molitev rožnega venca: FB župnija sv. Jakob

Spovedovanje v ponedeljek: 17.30 – 19.00  in  po dogovoru s spovednikom.

Naj bo z vsemi božji blagoslov in božje varstvo.



ZZEMELJSKOEMELJSKO  BIVANJEBIVANJE  JEJE  POMEMBNOPOMEMBNO, , 
AA  VELIKOVELIKO  BOLJBOLJ  JEJE  POMEMBNOPOMEMBNO V VEČNOEČNO  ŽIVLJENJEŽIVLJENJE

       Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov je
objavila pismo o obhajanju bogoslužja med in po pandemiji
COVID-19 naslovljeno škofom. Papež Frančišek je kardinalu
Robertu Sarahu, prefektu Kongregacije 3. septembra 2020
odobril pismo z naslovom: Z veseljem se vrnimo k evharistiji.
Sledi nekaj povzetkov.
       Pandemija je povzročila spremembe ne samo v družbenih, družinskih, 
gospodarskih, vzgojnih in delovnih dinamikah, ampak tudi v življenju 
krščanske skupnosti, tudi v bogoslužju. Da bi omejili širjenje virusa, je bila 
potrebna ostra socialna razdalja, ki je učinkovala na temeljno potezo 
krščanskega življenja: »Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, sem 
jaz sredi med njimi« (Mt 18,2); »Bili so stanovitni v nauku apostolov in v 
občestvu, v lomljenju kruha in molitvah. Vsi verniki so se družili med seboj 
in imeli vse skupno« (Apd 2,42-44). Gospod Jezus je svoje javno delovanje 
začel tako, da je poklical k sebi skupino učencev, da so delili z njim življenje
in oznanjali prihod Kraljestva. Iz te prve skupnosti se je rodila Cerkev. 
Kristjani so takoj, ko so uživali svobodo bogoslužja, gradili prostore, ki so bili 
domus Dei et domus ecclesiae, kjer so se verniki čutili kot Božja skupnost, 
božje ljudstvo. Gospodova hiša predpostavlja prisotnost Božjih otrok. 
       Krščanska skupnost ni nikoli iz cerkve naredila mesta z zaprtimi vrati. 
Kristjani, ki so bili vzgojeni za vrednoto skupnostnega življenja in iskanje 
skupnega dobrega, so si vedno prizadevali za vključitev v družbo, čeprav so 
se zavedali drugačnosti: biti v svetu, ne da bi mu pripadali in ne da bi se 
omejili nanj (prim. Pismo Diognetu, 5-6). Tudi v izrednem stanju pandemije se je 
pokazal čut velike odgovornosti: v poslušanju in sodelovanju z civilnimi 
oblastmi in s strokovnjaki so bili škofje pripravljeni sprejeti težke in boleče
odločitve, tudi daljše prekinitve sodelovanja vernikov pri sveti maši. Ta 
kongregacija se globoko zahvaljuje škofom za prizadevanje in napor, ko so 
po najboljših močeh skušali dati odgovor na nepredvidene in zapletene 
razmere. Takoj pa, ko bodo okoliščine to dopuščale, se je treba nujno in 
neodložljivo vrniti k normalnosti krščanskega življenja, v katerem je 
cerkvena stavba kot dom, obhajanje bogoslužja, zlasti evharistije, ki je kot 
»vrhunec, h kateremu teži delovanje Cerkve, in hkrati vir, iz katerega izvira 
vsa njena moč« (Sacrosanctum Concilium, 10).

       Poudarjam nekatera načela in predlagam nekaj smernic za delovanje, 
da bi spodbudili hitro in zanesljivo vrnitev k obhajanju evharistije.  
Potrebna pozornost na higienske in varnostne predpise ne more voditi k 
sterilizaciji gest in obredov, k ustvarjanju strahu in negotovosti. Zaupamo 
v preudarno in odločno ravnanje škofov, da sodelovanje vernikov pri 



obhajanju evharistije javne oblasti ne bi opredelile kot »zbiranje« in da ga 
ne bi imeli za primerljivega ali celo podrejenega rekreativnim zbiranjem. O 
bogoslužnih predpisih ne morejo sprejemati zakone civilne oblasti, ampak 
samo pristojne cerkvene oblasti (prim. Sacrosanctum Concilium,  22). 

       Sodelovanje vernikov pri obhajanju bogoslužja je treba olajšati.
Vernikom je treba priznati pravico do prejemanja Kristusovega Telesa in do 
češčenja v evharistiji navzočega Gospoda. Prosimo pastirje, naj v svojih 
spodbudah poudarjajo potrebnost molitve. Izredni ukrepi, ki jih uvedejo 
škofje, prenehajo, ko se stanje normalizira. 

✔ Cerkev vabi k zaupanju v Boga. Opominja, da je zemeljsko bivanje 
pomembno, a da je veliko bolj pomembno večno življenje... 
✔ Dolžni smo, da skrbimo za javno zdravje, Cerkev pa oznanja veselo 
novico in spremlja duše na poti k večnemu življenju. 
✔ Z zaupanjem se izročajmo Božjemu usmiljenju, 
✔ prosimo za pomoč blaženo Devico Marijo, 
✔ zvesto molimo za tiste, ki so zapustili to življenje, 
✔ in obnavljajmo sklep, da bomo priče Vstalega in oznanjevalci trdnega
upanja, ki presega meje tega sveta. 

V Vatikanu, 15. avgusta 2020 Robert kard. Sarah, prefekt

MMOLITEVOLITEV  KK  SVSV. J. JUDUUDU T TADEJUADEJU  VV  POSEBNIPOSEBNI  TEŽAVITEŽAVI  
Sveti Juda Tadej, sorodnik našega Gospoda Jezusa Kristusa,

apostol , mučenec, slaven po krepostih in čednostih, zvesti pomočnik
vsem, ki te časte. Zaupno se obračam k tebi, ki imaš izredne pravice,
da pomagaš tistim, ki v bridkostih in težavah že obupujejo. Iskreno

te prosim, pomagaj mi iz stiske, iz katere si sam ne morem
pomagati... Sveti Juda Tadej, obljubljam, da ne bom pozabil tvojih
dobrot in te bom častil kot svojega posebnega zavetnika. Amen.

BBLAGOSLOVLJENALAGOSLOVLJENA  VODAVODA

V V NAŠONAŠO  CERKEVCERKEV  SESE  JEJE  VRNILAVRNILA  BLAGOSLOVLJENABLAGOSLOVLJENA  VODAVODA..

VVSAKIČSAKIČ, , KOKO  PRIDETEPRIDETE  VV  CERKEVCERKEV, , SESE  LAHKOLAHKO    BLAGOSLOVITEBLAGOSLOVITE,,

NENE  SAMOSAMO  RAZKUŽITERAZKUŽITE..

RREDNOEDNO  BLAGOSLAVLJAJTEBLAGOSLAVLJAJTE  SEBESEBE, , SVOJSVOJ  DOMDOM, , 

DELOVNODELOVNO  MESTOMESTO, , PREVOZNAPREVOZNA  SREDSTVASREDSTVA. . 

KKRISTJANIRISTJANI  SMOSMO  SOLSOL  ININ  KVASKVAS  

ININ  VV  SVOJESVOJE  KRAJEKRAJE  PRINAŠAMOPRINAŠAMO  SVETOSTSVETOST..

BBLAGOSLOVLJENOLAGOSLOVLJENO  VODOVODO, , SOLSOL  ININ  KADILOKADILO  
LAHKOLAHKO  DOBITEDOBITE  VV  ŽUPNIJSKIŽUPNIJSKI  PISARNIPISARNI (041 785 111). (041 785 111).



ŽUPNIJA: LJUBLJANA – SVETI JAKOBŽUPNIJA: LJUBLJANA – SVETI JAKOB
Gornji trg 18, 1000 Ljubljana. 

Župnik: p. Silvo Šinkovec, 041 785 111

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 
Mašne namene  oddajte v

kuverti v nabiralnik
cerkve. Hvala.

GGODOVIODOVI

NNEDELJAEDELJA, , 2525. . OKTOBOKTOBEERR: : 3030. MED LETOM, . MED LETOM, ŽEGNANJSKAŽEGNANJSKA; ; ZZačetek zimskega časa  

SSREDAREDA,, 2828. . OKTOOKTOBBEERR: : SSIMONIMON  ININ J JUDAUDA T TADEJADEJ,,  apostola;  ŠŠTEFANTEFAN,,  menih   
PPETEKETEK, 30. , 30. OKTOBEROKTOBER: : MMARCELARCEL,, mučenec; GGERMANERMAN,,  škof   

SSOBOTAOBOTA, 31. , 31. OKTOBEROKTOBER: : AALFONZLFONZ R RODRIGUEZODRIGUEZ,, jezuit; Dan reformacije

NNEDELJAEDELJA, , 11. . NOVEMNOVEMBBEERR:: VSI SVETIVSI SVETI  
PPONEDELJEKONEDELJEK, , 22. . NOVEMNOVEMBBEERR:: SPOMINSPOMIN  VERNIHVERNIH  RAJNIHRAJNIH, V, VIKTORINIKTORIN P PTUJSKITUJSKI, , škof
SSREDAREDA, , 44. . NOVEMNOVEMBBEERR: : KKARELAREL B BOROMEJSKIOROMEJSKI, , škof; EEMERIKMERIK, , kralj
ČČETRTEKETRTEK, 5. , 5. NOVEMBERNOVEMBER: : ZZAHARIJAAHARIJA  ININ  ELIZABETAELIZABETA, , starša Janeza Krstnika
NNEDELJAEDELJA, , 88. . NOVEMNOVEMBBEERR: : 3232. NEDELJA MED LETOM, . NEDELJA MED LETOM, ZAHVALNAZAHVALNA

PPOVABILOOVABILO

Ker zaradi omejitev ne morete priti k sv. mašam v cerkev,Ker zaradi omejitev ne morete priti k sv. mašam v cerkev,
vabljeni k spremljanju svetih maš po Facebooku iz naše cerkve, vsak dan ob 18.30,vabljeni k spremljanju svetih maš po Facebooku iz naše cerkve, vsak dan ob 18.30,

v  nedeljo ob 9.30 na FB strani naše župnije. v  nedeljo ob 9.30 na FB strani naše župnije. 

Vsak dan  ob 17.30 je molitev rožnega venca. Vsak dan  ob 17.30 je molitev rožnega venca. 
 Lahko pa se pridružite tudi prenosu sv. maš vsak dan ob 19.15 (ob nedeljah ob Lahko pa se pridružite tudi prenosu sv. maš vsak dan ob 19.15 (ob nedeljah ob

17.00), ki jo po FB prenaša župnik, povezava: FB p. Silvo Šinkovec.17.00), ki jo po FB prenaša župnik, povezava: FB p. Silvo Šinkovec.

VVSISI  SVETISVETI

Kdor želi oddati imena za svete maše in molitve za rajne, naj imena napiše naKdor želi oddati imena za svete maše in molitve za rajne, naj imena napiše na
papir ter v kuverti skupaj z darom odda v nabiralnik v cerkvi.papir ter v kuverti skupaj z darom odda v nabiralnik v cerkvi.

Mesec november naj bo še posebej veliko molitve za naše pokojne. Zelo smoMesec november naj bo še posebej veliko molitve za naše pokojne. Zelo smo
povezani z njimi. V skrbi za pokojne na poseben način izpovedujemo vero vpovezani z njimi. V skrbi za pokojne na poseben način izpovedujemo vero v

»občestvo svetih«, kar molimo v Veroizpovedi. »občestvo svetih«, kar molimo v Veroizpovedi. 

AADORACIJADORACIJA
Ponedeljek   19.45 – 20.15 
Sreda   18.00                    Petek    6.30

SSPOVEDOVANJEPOVEDOVANJE Ponedeljek, 17h - 1845 in po dogovoru

VVEROUKEROUK Ponedeljek: po navodilu katehistinj. 

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