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NEDELJA 17. MED LETOM – LEPA NEDELJA V GALICIJI           

27.07.     

 

ob 7h      za farane  
ob 10h    procesija  in maša  

- za +Jakoba Ograjšek, Šteknečanove starše 
                                  in v dober namen  

- za +Jakoba Doler  

Ponedeljek Viktor                                                       

28.07.                 ob 19h   za +Frančiško in Avgusta Čretnik, obl.      

Torek Marta                                                                      

29.07.            ob 7h     za +Ivanko Žolnir                  

Sreda Peter Krizolog                                                             

30.07.              ob 7h     za +Rozalijo in Jožeta Ašenberger       

Četrtek Ignacij Lojolski                                

31.07.                  ob 8h   na Pernovem   za +Ano, Antona in Jožeta Veber   

Petek Alfonz Ligvorij – prvi petek                                                        

01.08. ob 19h    za +Justino in Jakoba Doler, obl.       

Sobota porcijunkula – prva sobota                           

02.08.          ob 7h     za +Ano Reher, 30. dan                  

NEDELJA 18. MED LETOM – LEPA NEDELJA NA PERNOVEM        

03.08. 

 
  

ob 7h      za farane  
ob 10h    na Pernovem procesija  in maša  
               za +Jožeta in Marijo Pečnik, obl.  

 
                    



 
 
************************************************************ 
                        OB JAKOBOVI LEPI NEDELJI                                 
                                                                            
 

Jakob Starejši (umrl ok. 44)  
God: 25. julij 

V zboru dvanajsterih apostolov, ki jih je bil Jezus izbral iz vrst svojih številnih učencev, sta bila dva 
Jakoba. Med prvimi je bil za apostola poklican današnji godovnjak, zato je ob njegovem imenu 
vzdevek 'starejši' (po apostolski službi, ne po letih), malo kasneje pa je Jezus poklical še Jakoba, 
Alfejevega sina, ki mu pravimo 'mlajši'. 

Jakob je bil doma iz enega od mest ob Genezareškem jezeru. Njegov oče 
Zebedej je bil ribič, pri delu pa sta mu pomagala njegova odrasla sinova 
Jakob in Janez. Na Jezusov klic sta, kot poroča evangelist Matej, "pustila 
čoln in očeta ter šla za njim". Mati Saloma je bila sestra Jezusove matere 
Marije, zato sta bila Jakob in Janez prava Jezusova bratranca. V seznamu 
apostolov je Jakobovo ime med prvimi, vedno zraven Janezovega. 
Evangelist Marko pove, da je Jezus Zebedejevima sinovoma dal ime 'sinova 
groma' in sicer zaradi njunega vihravega značaja. Ob neki drugi priliki sta si 
Jakob in Janez prislužila Jezusovo grajo zaradi svoje častihlepnosti. Hotela 
sta si izprositi čim boljši 'stolček' v Jezusovem kraljestvu. Skupaj s Petrom 
in z bratom Janezom je bil Jakob priča Jezusovega spremenjenja na gori in 
obuditve Jairove hčere. Te tri je Jezus vzel s sabo, ko je šel na veliki četrtek 
zvečer molit v vrt Getsemani, kjer je v duhu videl grozo trpljenja, ki ga je 
čakalo prav kmalu. V dneh Jezusovega trpljenja se je Jakob, kot večina 
apostolov, 'potuhnil', po Jezusovem vstajenju pa je bil z drugimi apostoli v 
Jeruzalemu. Prav malo vemo o njegovem delovanju po Jezusovem 
vnebohodu in prihodu Svetega Duha na prve binkošti. Pisatelj Apostolskih 

del poroča, da je Herod "dal z mečem usmrtiti Jakoba, Janezovega brata". To se je zgodilo o veliki noči 
leta 44. 

Legenda pripoveduje, da je apostol Jakob deloval v Španiji, vendar za to ni nobenega trdnega dokaza. 
Dejstvo pa je, da je grob tega apostola v Španiji, ki ga časti kot svojega zavetnika, in sicer v pokrajini 
Galiciji na severozahodu Pirenejskega polotoka, v mestu, ki se po njem imenuje Santiago de 
Compostela. Njegove kosti so prenesli tja najbrž v 7. stoletju, ko so Jeruzalem zasedli muslimanski 
Arabci. Compostela je kmalu postala sloveča božja pot brž za Sveto deželo in Rimom. Kdor je od nas 
romal v daljno Kompostelo, se je napravil po romarsko: za to opravo je bil značilen romarski klobuk s 
širokimi krajci in na njem pritrjena školjka 'Jakobova pokrivača', plašč, bisaga ter dolga romarska 
palica z bučo za vodo na njej. Zaradi romarskega klobuka je sv. Jakob postal zavetnik klobučarjev. 
Poleg romarjev so ga svojega zavetnika razen klobučarjev častili še mornarji in voskarji. Kmetje se mu 
priporočajo za dobro letino in lepo vreme. Nekdaj je bil ta čas višek žetve, kajti "o svetem Jakobu 
pšenica zori ali zgori". V Prekmurju se po tem svetem apostolu mesec julij imenuje 'jakobšček'; po 
njem nosijo ime 'jakobčki', prva jabolka. 

O izredni priljubljenosti tega svetnika med našimi predniki govori tudi dejstvo, da so sv. Jakobu na 
čast samo na ozemlju ožje Slovenije zgradili 68 cerkva, 26 župnijskih in 42 podružnic. Nekateri 
slovenski kraji so po njih dobili ime: Šentjakob ob Savi, Sv. Jakob v Slovenskih goricah, Štjak na 
Krasu. 


