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NADŠKOFOVA ZAHVALA OB ZAHVALNI NEDELJI: LETO POSEBNIH MILOSTI 

Ko ob letošnji zahvalni nedelji razmišljamo, za kaj naj bi se
zahvalili Bogu in drug drugemu, smo skoraj v zadregi... Vsee-
no pa globoko čutim, da se vam moram zahvaliti. Tolikim lju-
dem, ki so v tem posebnem času pokazali, da so v resnici lju-
dje, tolikim kristjanom, ki so s svojimi dejanji pokazali, da je
evangelij njihovo življenjsko vodilo. Najprej se želim zahvaliti
zdravstvenim delavcem, strokovnim službam in vladi, ki je ... na začetku pan-
demije pogumno in odločno sprejemala odločitve... Hvala našim duhovnikom,
ki so s poslušnostjo Svetemu Duhu in odprtostjo za njegovo delovanje odkri-
vali poti in načine, kako ostati z ljudmi, kako prihajati k njim in jim prinašati 
tolažbo, upanje in Božjo Besedo... Hvaležen sem redovnim skupnostim, ki so v
tem času pomnožile molitve  za zdravstvene delavce, za bolnike, za tiste, ki 
jim strežejo, za znanstvenike in za vse, ki so bili kakorkoli udeleženi v prizade-
vanju za obvladovanje te bolezni.
Zahvaljujem se vam, dragi bratje in sestre, ki ste v tem času odkrivali, kaj je v 
vašem življenju dragoceno. Mnogi ste odkrili, kako pomembna je družina... 
Spoznavali ste lepoto skupne molitve, naučili ste se blagoslavljati sebe, svoje 
domove... Posebej sem vam hvaležen, da niste pozabili na svoje duhovnike...  
Karitas je v tem času svoje delovanje prilagodil razmeram in skrbel za pomoči
potrebne... Evangelij ni bil več zapisana, ampak je postal živa beseda.
Sam v molitvi prosim dobrega Boga, naj blagoslovi vašo dobroto, naj vam da 
vsega kar potrebujete, in naj vas ohranja zdrave, da boste mogli še naprej pri-
čevati za njegovo ljubezen.  Mgsr. Stanislav Zore OFM, nadškof
P.S. Patri jezuiti se pridružujemo zahvali gospoda nadškofa. Hvala vsem zve-
stim vernikom, ki obiskujete našo cerkev, hvala vsem sodelavcem in dobrotni-
kom župnije. Hvala za vsako pozornost in vsako molitev. Ostanimo povezani 
v Gospodu.



ZANIMIVOSTI IZ ZGODOVINE CERKVE SV. JAKOBA (5)  

ZAČETKI LJUBLJANSKEGA KOLEGIJA: GRADNJA KOLEGIJA (1598) –  3. DEL

Najprej so jezuiti povečali zemljišče. Zaščitniki 
ubožnice so zaradi primerne lokacije dodelili kolegiju 
zemljišče porušene hiše nasproti kolegija, ki je bila 
nekoč last sv. Jakoba in špitala. Drugo hišo nasproti 
kolegija, ki je bila dovolj prostorna za stanovanje 
jezuitov v času, ko naj bi zidali kolegij, so kupili za 
nekaj več kot 2.140 gld. in to hišo so v letu 1599 
preuredili tako, da jih je 'tam, kjer je prej moglo 
stanovati komaj pet ljudi, po novem lahko udobno 
prebivalo dvanajst', sosednjo hišo pa so vzeli v  najem. 
Iz nje so zgradili čez ulico do cerkve in prezbiterija 
začasni mostovž, zatem pa so za nekaj več kot 685 gld. 

kupili še štiri hišice, da bi povečali stavbišče za novi kolegij. 
     Temeljni kamen za gradnjo kolegija je bil položen v maju 1598. O tem in 
o začetkih gradnje kolegija lahko v Letopisu ljubljanskega kolegija Družbe 
Jezusove za leto 1598  preberemo: 'Osmi dan meseca maja, ko se v cerkvi 
slavi prikazanje sv. nadangela Mihaela – bil je ravno petek pred binkoštmi – 
je bil z običajnimi obredi položen temeljni kamen. Vanj je bila vklesana 
vdolbina za svinčeno skrinjico, ki je bila položena v kamen. Vsebovala je 
Jagnje božje (majhne, voščene ploščice s podobo Jagnjeta božjega, 
izdelane iz velikonočne sveče, ki jih je papež posvetil v prvem letu 
papeževanja in nato vsakih sedem let na belo nedeljo, da jih je lahko 
poklonil cerkvenim osebam in posameznikom) in bronasto ploščico, v 
katero so bili vrezani ustanovitelji, sedanje leto in kratica. Štiri dni za  tem, 
na binkoštni ponedeljek so dijaki na dvorišču starega špitala ob nemajhnem 
aplavzu prikazali 'Žrtvovanje Izaka'. Predstava je po sodbi vseh daleč 
prekosila vse prejšnje prireditve...  
     Ob napredovanju gradnje pa  se je pokazalo, da bo pomanjkanje opeke 
tolikšno, da je mnogo let ne bomo imeli dovolj niti za vogale niti za oboke, da
o ostalih zidovih sploh ne govorimo. Zato smo morali zgraditi povsem novo 
opekarno. Druge pa nismo postavili na novo, ampak smo dali Ljubljančanom 
150 gld kot pomoč, da bi obnovili staro, ki se je od starosti podrla, in sicer 
pod pogojem, da bo v času zidave kolegija opekarna služila samo nam...
     Zapis v Letopisu za leto 1598 so zaključili s splošnimi in posebnimi 
zadevami, kjer so med drugim zapisali, da je 'presvetli nadvojvoda 
Ferdinand ljubljanski mestni svet, v katerem so imeli doslej vedno premoč 
krivoverci, obnovil tako, da je pustil v notranjem svetu, v katerem je dvanajst 
mož, samo štiri luterane, v zunanjem, v katerem jih je 24, pa šest. Tudi teh bi 



nikakor ne bil trpel, ko bi imel ob tako majhnem številu katoličanov koga, ki 
bi ga lahko postavil na njihovo mesto...
    Uspeh pri dušah je bil v tem letu tolikšen, da si niti pomisliti nismo upali... o
velikonočnem času smo imeli trikrat več spovedancev kot leto poprej (v letu 
1597 jih je bilo 100). Od krive vere smo privedli v naročje Cerkve tri 
plemenite može in prav toliko žena... V cerkvi smo nadaljevali z običajno 
nemško pridigo, prav tako tudi s krščanskim naukom v kranjskem jeziku in z 
drugimi dejavnostmi Družbe in dobrimi deli, ki smo jih izkazovali bližnjim...' 

1599 – KUGA 
    V tem letu so jezuiti naredili načrt za opekarno in jo dogradili, tudi 
zgradbo kolegija so 'dvignili za enajst čevljev nad temelji', vendar stvari 
niso dolgo tekle ugodno. Za leto 1599 lahko med drugim v Letopisu 
ljubljanskega kolegija preberemo:
     'Naše razrede je razkropila kuga. V začetku junija smo jih vse odpustili. 
Katekizem, ki smo ga poučevali navadno ob nedeljah v slovenskem jeziku 
(op. v slovanskem jeziku) smo prav tako opustili. Trije magistri so bili poslani 
v Millstatt na Koroškem, pozneje so odšli še drugi drugam, tako da so tukaj 
ostali le štirje – en duhovnik in trije bratje pomočniki. 
     Kuga je divjala tudi po ljubljanskih predmestjih in vaseh. Od naših 
nekdanjih podložnikov, so v vsej hiši, kjer jih je bilo včasih petnajst, ostali 
samo trije, in še te je kuga povsem izčrpala. V Pleterjih je pustila neprizadeto 
komaj kakšno vas in tako zadržala naše dohodke ter jih nemalo zmanjšala. 
Vendar smo v teh nadlogah občutili navzočnost božje pomoči.  Zgradbo smo 
namreč dvignili za enajst čevljev nad temelji, ki smo jih postavili pred letom 
za polovico kolegija, in to brez prekinitve. Le po božji dobroti se je zgodilo, da
se nihče iz naše hiše ni okužil s kugo, čeprav so takšni, ki so doma imeli kužne
bolnike, občevali z nami in je ta bolezen umorila štiri izmed naših delavcev. 
Nikoli ni zaostala nemška pridiga niti druga bogoslužna opravila, in to zaradi Nikoli ni zaostala nemška pridiga niti druga bogoslužna opravila, in to zaradi 
zveste prizadevnosti edinega patra, ki je ostal. V tem letu so bile spovedi o zveste prizadevnosti edinega patra, ki je ostal. V tem letu so bile spovedi o 
velikonočnem času ponovno številnejše kot leto poprej. En pater je sprejel velikonočnem času ponovno številnejše kot leto poprej. En pater je sprejel 
takrat petsto spovedi. Avgusta, septembra in oktobra je bilo včasih toliko takrat petsto spovedi. Avgusta, septembra in oktobra je bilo včasih toliko 
spovedancev, da jim en duhovnik niti tja do poldneva ni bil kos.'                          spovedancev, da jim en duhovnik niti tja do poldneva ni bil kos.'                          
(se nadaljuje – povzetek: j. Kolar)(se nadaljuje – povzetek: j. Kolar)

BBLAGOSLOVLJENALAGOSLOVLJENA  VODAVODA

V V NAŠONAŠO  CERKEVCERKEV  SESE  JEJE  VRNILAVRNILA  BLAGOSLOVLJENABLAGOSLOVLJENA  VODAVODA..

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

RREDNOEDNO  BLAGOSLAVLJAJTEBLAGOSLAVLJAJTE  SEBESEBE, , SVOJSVOJ  DOMDOM, , 

DELOVNODELOVNO  MESTOMESTO, , PREVOZNAPREVOZNA  SREDSTVASREDSTVA. . 

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: 
 800, 930 in 1700

delavniki: 700,  1830, 1915

Za mašne namene oddajte v
kuverti v nabiralnik cerkve
ali nakažete na TRR. Hvala.

GGODOVIODOVI

NNEDELJAEDELJA, , 88. . NOVEMNOVEMBBEERR: : 3232. MED LETOM, . MED LETOM, ZAHVALNAZAHVALNA;;  BBOGOMIROGOMIR, , škof 
PPONEDELJEKONEDELJEK, 9. , 9. NOVEMBERNOVEMBER:: POSVETITEVPOSVETITEV  LATERANSKELATERANSKE  BAZILIKEBAZILIKE, T, TEODOREODOR ( (DARKODARKO), ), muč.
TTOREKOREK, 10. , 10. NOVEMBERNOVEMBER:: Leon Veliki, papež 
SSREDAREDA,, 1111. . NOVEMNOVEMBBEERR: : MMARTINARTIN,,  škof;  BBARTOLOMEJARTOLOMEJ,,  opat   
PPETEKETEK, 13. , 13. NOVEMBERNOVEMBER: : SSTANISLAVTANISLAV K KOSTKAOSTKA,, redovnik
SSOBOTAOBOTA,  14. ,  14. NOBEMBERNOBEMBER: : JJOŽEFOŽEF P PIGNJATELLIIGNJATELLI, , JEZUITJEZUIT 
NNEDELJAEDELJA, , 1515. . NOVEMNOVEMBBEERR:: 33. NEDELJA MED LETOM, 33. NEDELJA MED LETOM, AALBERTLBERT V VELIKIELIKI, , škof –  – 405. 405. 
OBLETNICAOBLETNICA  POSVETITVEPOSVETITVE  CERKVECERKVE  SVSV. J. JAKOBAAKOBA

PPONEDELJEKONEDELJEK, , 1616. . NOVEMNOVEMBBEERR:: MMARJETAARJETA Š ŠKOTSKAKOTSKA, , kraljica; TEDEN ZAPOROV

TTOREKOREK, 17. , 17. NOVEMBERNOVEMBER: : ELIZABETA OGRSKA, REDOVNICA

SSREDAREDA, , 1818. . NOVEMNOVEMBBEERR: : PPOSVETITEVOSVETITEV  BAZILIKBAZILIK  SVSV. P. PETRAETRA  ININ P PAVLAAVLA, K, KAROLINAAROLINA, , mučenka
SSOBOTAOBOTA, 21. , 21. NOVEMBERNOVEMBER: : DDAROVANJEAROVANJE D DEVICEEVICE M MARIJEARIJE, M, MAVERAVER P POREŠKIOREŠKI, , škof 
NNEDELJAEDELJA, 22. , 22. NOVEMBERNOVEMBER: : KRISTUS KRALJ, KRISTUS KRALJ, ZAHVALNAZAHVALNA  NEDELJANEDELJA;; C CECILIJAECILIJA, , MUČENKAMUČENKA

PPOVABILOOVABILO
Svete maše iz naše cerkve lahko spremljate na FB 

 vsak dan ob 18.30 in 19.15, v  nedeljo ob 9.30 in 17.00. 

PPOPOLNIOPOLNI  ODPUSTEKODPUSTEK  ZAZA  DUŠEDUŠE  VV  VICAHVICAH

VATIKAN JE IZDAL ODLOK, da se zaradi pandemije popolni odpustek za duše v vicah po-
daljša za ves mesec november. Popolni odpustek prejme vsak, ki obišče pokopališče in 
molili za pokojne, ne samo 1. novembra, ampak kateri koli drug dan novembra.
Tudi popolni odpustek 2. novembra, določen ob obhajanju spomina na vse verne rajne 
za tiste, ki pobožno obiščejo cerkev ali kapelo in tam zmolijo očenaš in veroizpoved, se 
lahko prenese na drug dan meseca novembra. Pogoji: zakramentalna spoved, evhari-
stično obhajilo in molitev po namenu svetega očeta ter pred podobo Jezusa ali blažene
Device Marije zmolili za pokojne... Za lažje doseganje Božje milosti naj vsi duhovniki po-
nudijo obhajanje zakramenta sprave in delijo obhajilo bolnikom.

AADORACIJADORACIJA Vsak dan   19.45 – 20.15, prenos na FB

SSPOVEDOVANJEPOVEDOVANJE Ponedeljek, 17h – 1845 in po dogovoru

RROŽNIOŽNI  VENECVENEC Vsak dan: 17.30

VVEROUKEROUK Ponedeljek: po navodilu katehistinj. 

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