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LETOLETO XXXI XXXIVV

4. 4. ADVENTNAADVENTNA

NEDELJANEDELJA  

20. december 2020

BBOŽIČNOOŽIČNO  VOŠČILOVOŠČILO  
   Zibelka iz katere žari Njegova Luč,
naj postane svetilnik našim ladjam,

ki pljujejo po razburkanem morju življenja.

Naj nas obsije blagoslovljeni sijaj Njegove Luči
naj trajno veselje nam v srcu obudi, 

Njegov naj blagi pogled nam vedno sledi, 
Njegova roka naj varno nas vodi in nam 

v novem letu prinese čim manj čeri.

Vsem župljanom sv. Jakoba  želimo
DOŽIVETE in BLAGOSLOVLJENE BOŽIČNE PRAZNIKE.

GGOSPODOVOOSPODOVO  BOŽIČNOBOŽIČNO  DARILODARILO

Škofje so na seji 18.12.2020 sklenili, da škof za svojo škofijo
sprejme odločitev o obhajanju svetih maš z ljudstvom glede na
epidemiološko stanje v posameznih statističnih regijah. 

Škofje spodbujajo vernike, duhovnike, redovnice, laiška giba-
nja... naj okrepijo molitev za bolnike, zdravstvene delavce, rajne
in njihove svojce, za blagoslov naroda ter za konec pandemije.

Od sobote, 19.12.2020 so po navodilu nadškofa Zoreta mogoči
verski obredi s prisotnostjo ljudstva, ob upoštevanju ukrepov:
redno prezračevanje cerkve, obvezno nošenje zaščitnih mask,
razkuževanje rok ob vstopu in izstopu, število oseb je omejeno
(v naši cerkvi okrog 50), razdalja 1,5 m.

Polnočnica z ljudstvom ni dovoljena, mogoča je božična sv.
maša do 20h. Molitev v cerkvi, spoved in obhajilo - je dovoljeno.



LLETOETO  SVSV. J. JOŽEFAOŽEFA

        V apostolskem pismu »Patris corde (Z Očetovim srcem)«, 
ki je bilo objavljeno 8. decembra 2020, se papež Frančišek
spominja 150. letnice razglasitve sv. Jožefa za zavetnika
vesoljne Cerkve. Ta naziv je sv. Jožefu podelil blaženi Pij IX. 8.
decembra 1870. 
       Ob tej priliki je papež Frančišek napovedal posebno »Leto
sv. Jožefa«, ki bo potekalo od 8. decembra 2020 do 8.
decembra 2021... V ozadju apostolskega pisma je pandemija
covid – 19, ki nam je dala razumeti, piše Frančišek, pomen
navadnih ljudi, tistih ki so, daleč od središča pozornosti, vsak dan potrpežljivi in 
vlivajo upanje, sejejo soodgovornost. Prav kakor sv. Jožef, »mož, ki je ostal 
neopažen, mož vsakdanje obzirne in skrite prisotnosti. In vendar je njegova 
vodilna vloga brez primere v zgodovini zveličanja«... Sv. Jožef je namreč konkretno
izrazil svoje očetovstvo, »ko je iz svojega življenja naredil darovanje samega sebe v
ljubezni, postavljeni v služenje Mesiju«... Istočasno pa je Jožef »kot oče v 
sprejemanju«, ker »sprejme Marijo brez predhodnih pogojev«... Njegova 
sprejemanje »vabi, naj sprejmemo druge brez izključevanja, takšne kot so, s 
posebno ljubeznijo do slabotnih« ... »Ustvarjalni pogum« sv. Jožefa se pokaže 
predvsem v težavah,... tesar iz Nazareta zna problem spremeniti v priložnost, ker 
vedno daje prednost zaupanju v Previdnost«. Spoprijema se »s konkretnimi 
problemi« svoje družine, tako kakor vse druge družine na svetu;... vsak v potrebi, 
revež, trpin, umirajoči, tujec, jetnik, bolnik je »Dete«, ki ga Jožef varuje in od njega
se moramo naučiti »ljubiti Cerkev in uboge«...
        Hkrati nas sv. Jožef, pošteni tesar, ki je delal, »da je zagotovil vzdrževanje 
svoje družine«, uči tudi »vrednosti, dostojanstva in veselja do dela«... Kdor dela, 
sodeluje z Bogom, ker postane »mali ustvarjalec sveta, ki nas obdaja«... 
       Jožefovo očetovstvo do Jezusa papež opiše kot »zemeljsko senco nebeškega 
Očeta«. »Očetje se ne rodijo, očetje postanejo«, pravi Frančišek, ker »sprejmejo 
skrb za otroka«, ko prevzamejo odgovornost za njegovo življenje... Pravi oče je 
tisti, ki se »odpove skušnjavi, da bi živel življenje otrok in spoštuje njihovo 
svobodo«... Biti oče »ni nikoli uveljavljanje posedovanja«, ampak »znamenje, ki 
nas napoti na višje očetovstvo«, »na nebeškega Očeta«.., zapiše  papež Frančišek v
apostolskem pismu »Patris corde«.

PPOPOLNIOPOLNI  ODPUSTEKODPUSTEK  ZAZA »L »LETOETO  SVETEGASVETEGA J JOŽEFAOŽEFA««  
Objavo apostolskega pisma »Patris corde« spremlja dekret Apostolske 
penitenciarije, ki razglaša posebno Leto svetega Jožefa in s tem povezano 
podelitev »daru posebnih odpustkov«. Pojasnila so dana za dneve, ki so 
tradicionalno posvečeni spominu Marijinega ženina, 19. marec in 1. maj ter za 
bolne in ostarele »v sedanjih izrednih zdravstvenih razmerah«. 
Vir: https://portal.pridi.com/2020/12/08/papez-z-apostolskim-pismom-patris-corde-napovedal-leto-svetega-jozefa/

https://portal.pridi.com/2020/12/08/papez-z-apostolskim-pismom-patris-corde-napovedal-leto-svetega-jozefa/


PPOROČILOOROČILO  ZZ  EE--SREČANJASREČANJA  ŽPSŽPS

V torek, 15.12.2020 smo imeli prvo srečanje Župnijskega
pastoralnega sveta preko zoom-a. Povezati se je uspelo 
devet članov. Veseli smo bili srečanja, vsaj na ta način. 
Največ časa smo porabili za pogovor o tekočem življenju
župnije v času epidemije. S. Barbara je povedala, da imajo
veroučenci vsak tretji teden srečanja preko aplikacije Zoom. Sestre so pripravile 
tudi e-miklavževanje s kvizom, sv. Miklavž  je darila za otroke poslal po starših. 
Sestre spremljajo družine, nekaterim lahko tudi pomagajo.
V času epidemije je v naši cerkvi pet sv. maš in več molitve. Tri sv. maše se 
prenašajo po medijih. Vsak dan ob 7.35 je prenos sv. rožnega venca in ob 8. 00 
prenos sv. maše za zdravstveno osebje (7.35 molitev , 8.00 sveta maša). Oboje 
lahko spremljamo na kanalu TV T2 ter po FB Povezani v molitvi. T-2 je napeljal 
optični kabel v cerkev in podaril profesionalno kamero. Za bolniško osebje 
mašujejo različni duhovniki, ponedeljek p. Beno Lavrih (domovi za ostarele), 
sobota Jure Koželj (dom za ostarele), petek Vladimir Rufin (minorit, kaplan v 
bolniški župniji), preostale sv. maše daruje p. Silvo Šinkovec. Enkrat je maševal 
tudi Miro Šlibar, bolnišnični duhovnik. Povabili bomo še kakšnega duhovnika. 
Prihodnje dni bomo imeli tudi goste s kratkimi pričevanji. 
      S      SVV. . OBHAJILOOBHAJILO  ININ  SPOVEDSPOVED  STASTA  VV  NAŠINAŠI  ŽUPNIJIŽUPNIJI  MOGOČAMOGOČA  POPO  PREDHODNEMPREDHODNEM    DOGOVORUDOGOVORU. . 
TTELEFONSKEELEFONSKE  ŠTEVILKEŠTEVILKE  PATROVPATROV  SOSO  OBJAVLJENEOBJAVLJENE  NANA  ŽUPNIJSKIŽUPNIJSKI  INTERNETNIINTERNETNI  STRANISTRANI. V. VEDNOEDNO  LAHKOLAHKO  
POKLIČETEPOKLIČETE  ŽUPNIKAŽUPNIKA  PP. S. SILVAILVA Š ŠINKOVCAINKOVCA, 041 785 111. D, 041 785 111. DUHOVNIKIUHOVNIKI  SOSO, , POSEBNOPOSEBNO  VV  ČASUČASU  
PRAZNIKOVPRAZNIKOV, , PRIPRAVLJENIPRIPRAVLJENI  PRITIPRITI  SPOVEDATISPOVEDATI  ININ  OBHAJATIOBHAJATI  LJUDILJUDI  TUDITUDI  NANA  DOMDOM, , ŠEŠE  POSEBNO TO 
VELJA ZA STAREJŠE IN BOLNE. POKLIČITE. JASLIČARJI PRIPRAVLJAJO JASLICE. PO NOVEM LETU 
BOMO POGOVOR POSVETILI RAZDELITVI NALOG ZA SODELOVANJE V ŽUPNIJI.  J. KOLAR    

VVATIKANSKAATIKANSKA  KONGREGACIJAKONGREGACIJA  ZAZA  BOGOSLUŽJEBOGOSLUŽJE  
je objavila je objavila odlokodlok, ki duhovnikom v teh razmerah dovoljuje, da darujejo do štiri svete maše , ki duhovnikom v teh razmerah dovoljuje, da darujejo do štiri svete maše 
na dan. To velja za božič, 25. decembra, za praznik Marije, Božje matere, 1. januarja in na na dan. To velja za božič, 25. decembra, za praznik Marije, Božje matere, 1. januarja in na 
praznik Gospodovega razglašenja, 6. januarja. praznik Gospodovega razglašenja, 6. januarja. 
Ob pomanjkanju duhovnikov škof lahko dovoli, Ob pomanjkanju duhovnikov škof lahko dovoli, da duhovnik tudi med tednom daruje dve da duhovnik tudi med tednom daruje dve 
maši na dan oziroma tri ob nedeljah. maši na dan oziroma tri ob nedeljah. 

VVABILOABILO   
Svetopisemska skupina sv. Jakoba vabi na e- srečanje: torek, 22.12.2020, 17.00. 
Povezava: https://edumeet.geant.org/svetijakobsp. (ime sobe: svetijakobsp). 
Program eduMeet je na povezavi: https://edumeet.geant.org. Na srečanju bodo 
brali Lk 11, 1-13. Vsi dobrodošli, da se e-srečanju pridružite.

NNOVOV  ČLANČLAN
Med nami je Med nami je nov član jezuitske skupnosti, p. Stanko Rozmannov član jezuitske skupnosti, p. Stanko Rozman , mi, mi--
sijonar iz Zambije, pri nas bo predvidoma eno leto (sobotno leto). P. sijonar iz Zambije, pri nas bo predvidoma eno leto (sobotno leto). P. 
Stankotu izrekamo prisrčno dobrodošlico in želimo, da bi se v naši Stankotu izrekamo prisrčno dobrodošlico in želimo, da bi se v naši 
skupnosti čim bolje počutil in rasel v božjem blagoslovu.skupnosti čim bolje počutil in rasel v božjem blagoslovu.    

https://edumeet.geant.org/svetijakobsp
https://edumeet.geant.org/svetijakobsp


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:

 8h, 930 in 17h

delavniki: 

7h; 8h; 11h, 1830; 1915 

GGODOVIODOVI  
NNEDELJAEDELJA, 20. , 20. DECEMBERDECEMBER: 4: 4. ADVENTNA;. ADVENTNA;  EEVGENVGEN, , mučenec 
ČČETRTEKETRTEK, 24. , 24. DECEMBERDECEMBER: : AADAMDAM  ININ E EVAVA,, prastarša; 1. S1. SVETIVETI  VEČERVEČER       
PPETEKETEK, 25. , 25. DECEMBERDECEMBER: : BOŽIČ – GBOŽIČ – GOSPODOVOOSPODOVO  ROJSTVOROJSTVO

SSOBOTAOBOTA, 26. , 26. DECEMBERDECEMBER: : ŠŠTEFANTEFAN,, diakon; DDANAN  SAMOSTOJNOSTISAMOSTOJNOSTI  ININ
ENOTNOSTIENOTNOSTI

NNEDELJAEDELJA, , 2727. . DECEMDECEMBBEERR:: SVETA DRUŽINA; SVETA DRUŽINA; JJANEZANEZ, , evangelist   
PPONEDELJEKONEDELJEK, , 2828. . DECEMDECEMBBEERR:: NNEDOLŽNIEDOLŽNI  OTROCIOTROCI; G; GAŠPERAŠPER, , misijonar; B BOŽIČNAOŽIČNA  OSMINAOSMINA  
TTOREKOREK,, 29 29. . DECEMBERDECEMBER: : DDAVIDAVID,,  kralj;  TTOMAŽOMAŽ B BECKETECKET,,  škof; BBOŽIČNAOŽIČNA  OSMINAOSMINA  
ČČETRTEKETRTEK, , 3131. . DECEMDECEMBBEERR: : SSILVESTERILVESTER, , papež; B BOŽIČNAOŽIČNA  OSMINAOSMINA; 2. S; 2. SVETIVETI  VEČERVEČER; SSILVESTROVOILVESTROVO  

PPETEKETEK, 1. , 1. JANUARJANUAR: : MMARIJAARIJA, , SVETASVETA B BOŽJAOŽJA M MATIATI –  – NNOVOOVO  LETOLETO 

SSOBOTAOBOTA, 2. , 2. JANUARJANUAR: : BBAZILIJAZILIJ  ININ G GREGORREGOR,,  škof, učitelj;  TTEODOREODOR, , škof

NNEDELJAEDELJA, , 33. . JANUARJANUAR: : 22. NEDELJA PO BOŽIČU - . NEDELJA PO BOŽIČU - PPRESVETORESVETO J JEZUSOVOEZUSOVO  IMEIME  

BBOGOSLUŽJEOGOSLUŽJE  MEDMED  PRAZNIKIPRAZNIKI  

SVETI VEČER, 24. december: 
18.30  božična maša,  FB župnija sv. Jakob

22.00 molitev, 23.00 sveta maša, prenos FB.  

BOŽIČ, 25. december: 8.00, 9.30, 17. 00

SILVESTROVO, 31. december: 
18.30 zahvalna sv. maša, FB župnija sv. Jakob

22.00 molitev, 23.00 sv. maša, prenos FB  povezani v molitvi

NOVO LETO, 1. januarNOVO LETO, 1. januar: : 8.008.00, 9.30, 17. 00, 9.30, 17. 00

SSVV. . MAŠEMAŠE  NANA FB FB
ŽŽUPNIJAUPNIJA  SVSV. J. JAKOBAKOB

Delavniki 18.30, nedelja 17.00

MMOLITEVOLITEV  ZAZA

ZDRAVSTVENOZDRAVSTVENO  OSEBJEOSEBJE

vsak dan 7:35

prenos na FB POVEZANI V MOLITVI in TV T-2

RROŽNIOŽNI  VENECVENEC Delavniki 17.30, nedelja 16.30

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