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Sv. maša – uvodni del 

Ves začetni obred sv. maše je namenjen temu, da se umirimo, zberemo za poslu-
šanje in darovanje. Da na Gospodov oltar v mislih pridružimo svoj dar, pro-

šnjo, zahvalo, skrbi …
Zato moramo izkoristiti tišino na začetku sv. daritve. Ne bojmo se kratke tišine 

tudi po obhajilu. »Obvezna« obhajilna pesem se lahko konča malenkost prej, da pride 
naša duša za nami in se zbrano zahvali. Ne, tudi duhovniku ni postalo slabo, če za 
trenutek utihne. Le tistemu delu daritve daje poseben poudarek. In take poudarke 
potrebujemo. Tišina je zdravilo za dušo in odlična pomoč za zbrano in aktivno sode-
lovanje pri sv. maši. 

Začetni obred razkriva še eno resnico o človeku: grešniki smo. Potrebni smo od-
puščanja. Zato priznavamo Bogu in drugemu, da smo grešili in opustili mnogo do-
brega. Pa ne tako, kot slišimo koga v veliki vnemi moliti: »Žal mi je, da sem grešil in 
mnogo dobrega odpustil.« Opustili smo torej dobra dela – in za to prosimo odpušča-
nja. To nam je tudi obljubljeno v splošni odvezi, ko duhovnik moli: »Usmili se nas, 

vsemogočni Bog, odpusti nam 
naše grehe.« 

Sv. maša je trenutek resnič-
nega Kristusovega odpuščanja in 
sprave, ki jo želimo za našo svo-
bodo doseči z Bogom in z ljudmi. 
V vsakdanjem življenju nikomur 
izmed nas ne uspe živeti brez ma-
deža greha. A s pomočjo sv. maše 
se te rane spet celijo. Kajti Jezuso-
va ljubezen se ponovno razdaja in 
Jezus ponovno umira za ta greh. 

Zato nam govori: »Pojdite in odpuščajte. Ponesite od tega izvira odpuščanja in to 
delajte v življenju.« Sv. maša in to dejanje imata veliko povezav z našim življenjem. 
Saj imamo doma, v šoli in službi gotovo koga, ki mu moramo odpustiti. Pojdimo torej 
in si odpuščajmo. 

Kdaj se vam je nazadnje zgodilo, da ste od maše odšli pretreseni, ker se je to zgo-
dilo prav zaradi vas? Morda že od prvega svetega obhajila ali birme ne več. Morda od 
kakšne maše iz mladosti, kajti mladost si še upa take stvari. Pa vendar se vsaka maša, 
in tudi ta danes, daruje prav zame osebno. 

Tudi danes smo slišali duhovnikov pozdrav: »Gospod z vami.« Ja, Gospod je tu z 
nami in zaradi nas. Nikjer drugje ni te prisotnosti. Saj pri zadnji večerji Jezus ni usta-
novil le obreda. Ne, On hoče, da smo pričevalni zaradi njegove resnične navzočnosti. 
In ko človek dejansko začuti njegovo navzočnost, je resnično živ. Saj ob takem obisku 
Gospoda ne more le obsedeti. Obsedeti ali obsloneti na začetku sv. maše bi pomenilo 
dati takšen odgovor: »Jezus, rajši bom kar obsedel to mučno uro tudi danes.« In kako 
bom potem pripravljen prenesti sv. mašo v življenje? 

Se nadaljuje …      p. Cristian Balint

Dobrodelni Karitasov koncert 

V soboto, 20. 01. 2018, je bil v naši župniji koncert. Namen tega koncerta je zbi-
ranje sredstev za delovanje Karitasa. Karitasovi sodelavci se vse leto trudijo, da 

po svojih močeh pomagajo, delajo in lajšajo stiske ljudi. Seveda pa mnogi potrebu-
jejo več kot samo prijazno besedo. Zato je prav, da tudi mi vsaj enkrat na leto kaj 
naredimo in prispevamo v ta namen. Vsem nam je jasno, da se lahko zgodi, da dobi 
plačano položnico kdo, ki je malo prefrigan in se znajde, kot temu rečemo po do-
mače. Ampak mi tega ne bomo rešili. Če ne bomo nič dali, ne bodo dobili niti tisti, 
ki res potrebujejo. Vsak bo odgovarjal zase. Tudi tisti, ki goljufa in izrablja stisko 
revežev. Dobro pa poznam Karitasove sodelavce, ki premislijo in preverijo, kam dajo 
denar. V toliko letih so se že kar dobro utrdili in so res preudarni. 

Nastopile so štiri vokalne skupine, med njimi je bil priznan slovenski gospel zbor 
Bee Geesus in res smo bili počaščeni zaradi njihovega obiska. Nastopil je tudi orke-
ster glasbene šole Moste Polje, pa čelista Peter in Luka ter organist Dušan Ješelnik. 
Od sedmih nastopajočih skupin je bilo kar pet naših. In to odličnih. Res smo lahko 
veseli in ponosni, kaj vse se v naši župniji dogaja. To nam daje zanos in voljo za naše 



skupno druženje in skupno slavljenje Boga. Težko bi izpostavila katerokoli skupino, 
ampak po odzivih poslušalcev je bila veliko presenečenje vokalna skupina Laetitia. 
To so nasmejane mame naših otrok (nekaj je vmes tudi samskih deklet), ki pojejo 
za veselje, kakor pove tudi ime njihove skupine. Ko smo jih hvalili, je njihova vodi-
teljica rekla: »Sedaj, na začetku, ste tako navdušeni, ker je skupina nova, drugo leto 
nas boste že navajeni. Ampak saj je vseeno, nam je lepo, ko pojemo.« Predlagam, 
da tudi naslednje leto preizkusimo odziv poslušalcev in župljanov. Tudi Šempetrski 
angelčki so odlični. Mislim, da imajo kar nevidna krila. Da o mladinskem zboru in 
mladih virtuozih sploh ne govorim. Gospoda Dušana Ješelnika res ne vidimo med 
igranjem, ga pa slišimo, čutimo in uživa-
mo ob poslušanju njegovega virtuoznega 
igranja. Tudi gostov smo bili veseli, saj se 
res potrudijo in prispevajo svoje talente, 
delo, čas ...

Naš župnik p. Cristian ima jasna 
merila, kaj sodi v cerkev in kaj ne. Zato 
je prav, da nas opozarja, da je to božji 
hram in da mora biti vse v slavo Boga.  
Malo sem se pošalila, da so 
obiskovalci kar lepo darova-
li, mogoče tudi zato, ker jim 
je bilo všeč in je bilo dobro 
vzdušje. Posmejal se mi je in 
požugal s prstom ... Bog nas je 
ustvaril različne in prav je tako. 
Pomembno je, da nas take pri-
reditve povežejo in napolnijo z 
veseljem.            

Mirjam Šprohar
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URADNE URE: ponedeljek in četrtek: 16.00–17.00 
torek, petek: 10.00–11.00

OBHAJILO NA DOMU starejšim in bolnikom: redno na prve petke v mesecu  
in po naročilu, posebej še pred prazniki.

Napovednik 

•	 V	petek,	2.	februarja,	je	praznik	Jezusovega	darovanja	–	svečnica.	Maše	so	po	pra-
zničnem sporedu: ob 7.00, 9.00 in 18.30. Ta dan bo v naši cerkvi tudi dan posve-
čenega življenja za vse redovnike in redovnice ljubljanske nadškofije. Ob 14.00 
bo molitvena ura, ob 15.00 pa sv. maša, ki jo bo daroval nadškof metropolit msgr. 
Stanislav Zore. Lepo vabljeni!

•	 Prvosobotna	pobožnost	na	čast	Brezmadežni	bo	v	soboto,	3.	 februarja,	v	 samo-
stanski kapeli. Ob 8.30 bo molitev rožnega venca, nato sveta maša.

•	 V	soboto,	3.	februarja,	bo	v	Zavodu	sv.	Stanislava	(od	9.00	do	13.00)	potekalo	spo-
mladansko srečanje članov ŽPS.

•	 V	ponedeljek,	5.	februarja,	bo	po	večerni	sv.	maši	redno	mesečno	srečanje	župnij-
ske Karitas.

•	 V	nedeljo,	11.	februarja,	bo	svetovni	dan	bolnikov.	Slovesna	sv.	maša	bolniške	žu-
pnije bo ob 18.30 v naši župnijski cerkvi. Vabljeni!

•	 V	ponedeljek,	12.	februarja,	bo	ob	19.15	redna	mesečna	seja	ŽPS.
•	 V	ponedeljek	in	torek,	12.	in	13.	februarja,	bo	spovedovanje	otrok,	ki	obiskujejo	

verouk.
•	 V	torek,	13.	februarja,	bo	po	večerni	sv.	maši	srečanje	biblične	skupine,	ki	jo	vodi	

p. Cristian.
•	 V	sredo,	14.	februarja,	bo	po	večerni	sv.	maši	molitev	v	spomin	sv.	Maksimilijana	

Kolbeja. Vabljeni!
•	 V	sredo,	14.	februarja,	začetek	postnega	časa	in	pepelnica – strogi post. Veroučen-

ci in starši so lepo vabljeni k večerni sveti maši.  
•	 V	postnem	času	ste	 lepo	vabljeni	k	pobožnosti	križevega	pota,	ki	bo	vsak	petek	

pred mašo ob 18.00.
•	 V	petek,	16.	februarja,	bodo	križev	pot	(ob	18.00)	molili	starši	naših	veroučencev.
•	 V	petek,	16.	februarja,	bo	po	večerni	sv.	maši	(ob	19.15)	srečanje	za	vse	starše	ve-

roučencev.
•	 V	nedeljo,	18.	februarja,	bodo	pri	sv.	maši	ob	9.00	sodelovali	veroučenci	7.	in	8.	

razreda.
•	 V	petek,	23.	februarja,	bodo	križev	pot	molili	člani	ŽPS.


