glasilo
šentpetrske
župnije
v Ljubljani

• Od 19. do 25. marca bomo obhajali teden družine. Lepo vabljeni k molitvi in
sv. maši!
• V ponedeljek, 19. marca, obhajamo praznik sv. Jožefa. Sv. maše so po prazničnem
sporedu: ob 7.00, 9.00 in 18.30. Lepo vabljeni!
• V soboto, 24. marca, bo ob 15.00 delavnica izdelovanja butaric.
• Na cvetno nedeljo, 25. marca, bo ob 9.00 pred cerkvijo blagoslov zelenja.
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• V velikem tednu bo za vse veroučence (namesto verouka) obisk obredov velikonočnega tridnevja. Veroučenci in starši, lepo vabljeni!
• Na veliki četrtek, 29. marca, ob 7.00 križev pot, ob 9.00 krizmena maša v stolnici,
ob 18.30 slovesna maša Gospodove zadnje večerje, po maši bdenje z Jezusom na
Oljski gori in češčenje.
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• Na veliki petek, 30. marca, bo ob 7.00 in 15.00 križev pot, ob 18.30 slovesno opravilo v čast Gospodovemu trpljenju, nato pa molitev pri božjem grobu.
• Na veliko soboto, 31. marca, ob 7.00 blagoslov ognja in vode, izpostavitev Najsvetejšega v božjem grobu do 13.00. Ob 10.00 bo molitvena ura otrok ob božjem
grobu. Ob 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 in 17.00 blagoslov jedil, ob 19.30 velikonočna
vigilija Jezusovega vstajenja. Pričeli jo bomo pred cerkvijo s prižiganjem velikonočne sveče in končali s slovesno velikonočno mašo.
• Na veliko noč (1. aprila) ob 7.30 vstajenjska procesija (v primeru slabega vremena bo procesija v cerkvi), nato slovesna praznična maša. Maši bosta še ob 9.00 in
18.30. Ob 15.00 pri sv. Jožefu na Poljanah zaobljubljena potresna pobožnost Ljubljančanov.
• Na velikonočni ponedeljek (2. aprila) bodo sv. maše po prazničnem sporedu: ob
7.00, 9.00 in 18.30. Vabljeni!

Sv. maša – uvodni del
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ašteli smo, katere stvari nas uvedejo v mašo, in poudarili pomen tišine in odpuščanja. Takoj za Gospod, usmili se, ki je vzklik našemu Gospodu, izrekamo
slavo. To je ena od dveh angelskih hvalnic (druga je svet, svet, svet ...). Včasih slišimo
namesto nje pesem, mogoče bi tudi danes radi zaradi raznolikosti zapeli kakšno pesem, ki daje Bogu slavo in čast. A pozor, ta zamenjava ni dovoljena! Zakaj kar naenkrat tako? Smisel najdemo, ko se zavemo, da pri maši bogočastja ne ustvarjamo mi.
Bogočastje se namreč tudi brez nas vrši v nebesih. Tam angeli nenehoma prepevajo
trikrat svet in slava Bogu. Mi, ki smo ta trenutek del tega nebeškega bogoslužja, se
zgolj pridružimo angelskim glasovom.
Zakaj je slava tako veličastna? Zato, ker so jo zapeli angeli v božični noči. »Slava
Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji!« Pa tudi zato, ker v njej ni
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nič računarskega. Ne hvalimo, slavimo, ne molimo Boga zaradi nas in naših koristi,
ampak zaradi njegove velike slave. Tako kot to delajo angeli v nebesih. Tak je smisel
večjega dela hvalnice, s katero slavimo vse tri Božje osebe. Jezusu pa še posebej dajemo nazive: edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, Jagnje Božje, Sin Očetov.
Na začetku krščanstva so slavo peli le ob božiču, nato pri škofovi maši, ker je škof
kakor angel svoji Cerkvi, kateri je poslan in postavljen. Danes velja, da jo molimo ali
pojemo ob nedeljah (razen v adventu in postu) ter ob praznikih in slovesnostih.
Pri glavni mašni prošnji se vsi spomnimo svojih molitev in namenov, zato duhovnik naredi kratko tišino. Takrat smo pripravljeni za praznovanje ob dveh mizah:
mizi besede in mizi kruha, ob ambonu in oltarju. Stvari so nam sicer zelo znane, a so
vseeno potrebne razlage.
Se nadaljuje …

p. Cristian Balint

Post
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Spovedovanje v velikem tednu:
Od ponedeljka do srede (26. - 28. marec):
6.45–7.30 in 17.30–19.00
Veliki četrtek: 7.00–8.00 in 17.00–18.15
Veliki petek: 7.00–8.00 in 17.00–18.15
Velika sobota: 7.30–10.00 in 18.00–19.00

Oče in mati – dve osebi, ki sta mi dali možnost, da živim (molitev)
Ni besed hvaležnosti, ki bi se jih dalo izbrati in bi zajele, kar človek nosi v sebi
ob misli na to, da je tukaj, a da bi lahko ne bil, če bi starša rekla »ne«.
O kako hudo mora biti tistim, ki prihajajo v družino nesprejeti … tistim, ki jim
ni dano, da bi čutili to sprejetost.

ost nima nič skupnega s stradanjem. Post tudi ne pomeni, da se z žalostnim
obrazom žrtvujemo in sami sebe trpinčimo, da bi prišli v nebesa. Nasprotno. Jezus je rekel: »Kadar se postite, se ne držite čemerno … Kadar pa se ti postiš, si pomazili
glavo in umij obraz« (Mt 6, 16-17).

Gospod, bodi milostljiv in razlij svojo moč, da bo ljubezen bogatila odnos med
starši, med starši in otroki ter da bi jo slednji hvaležno vračali.

Post je proces osvoboditve, proces nadaljnjega človeškega razvoja, veselja do življenja. Postiti se ne pomeni živeti v revščini samo z vodo in kruhom in samo s streho nad
glavo. Post pomeni učiti se, biti z malim zadovoljen; se upreti dušenju v bogastvu; se z
nasmehom posloviti od vsega odvečnega! (P. Bosmans)

Okrepi z zdravjem tudi tiste otroke, ki si z veliko vnemo želijo izkazati hvaležnost staršem, pa jim to zaradi zdravstvenega stanja ni dano.

Daj tistim, ki si neizmerno želijo otrok, možnost izkusiti toplino družinske sreče, otroškega joka in smeha.

Napovednik
Molitev križevega pota
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a bo naša priprava na veliko noč duhovno poglobljena, bomo tudi letos vsak
petek v postnem času ob 18.00 molili križev pot v različnih skupinah:
2. marec – mladi
9. marec – zakonci
16. marec – veroučenci in kateheti
23. marec – pevci
30. marec ob 15.00 uri – bralci božje
besede

• Posebnost postnega časa je križev pot.
Pri nas je vsak petek ob 18.00 pred sveto mašo.
• V postu ne pozabimo na sveto spoved.
Priložnost vsak dan pred sv. mašo ali med njo.
• V ponedeljek, 5. marca, bo po večerni sveti maši srečanje Karitas.
• V ponedeljek, 12. marca, bo po večerni sveti maši (ob 19.15) seja ŽPS.
• V torek, 13. marca, bo po večerni sv. maši srečanje biblične skupine, ki jo vodi
p. Cristian.
• V sredo, 14. marca, bo po večerni sv. maši molitev v spomin na sv. Maksimilijana
Kolbeja.
• V četrtek, 15. marca, bo ob 19.15 srečanje katehetov.
• V torek, 20. marca, bo spoved otrok, ki obiskujejo verouk.

