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V petek, 7. aprila, bodo ob 18.00 molili križev pot  zakonci iz naše župnije.
V petek, 7. aprila, bo po večerni sv. maši srečanje za starše birmancev.
V soboto, 8. aprila, bo ob 15.00 uri izdelovanje butaric.  
Na cvetno nedeljo, 9. aprila, bo ob 9.00 pred cerkvijo blagoslov zelenja.
V ponedeljek, 10. aprila, bo po večerni sv. maši redna seja ŽPS.
V velikem tednu bo za vse veroučence (namesto verouka) obisk obredov velikonočnega
tridnevja. Veroučenci in starši, lepo vabljeni!
Spovedovanje v velikem tednu: od ponedeljka (10. aprila) do srede (12. aprila) 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.
Na veliki četrtek, 13. aprila, 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.
Na veliki petek, 14. aprila, ob 7.00 in 15.00 križev pot, ob 18.30 slovesno opravilo v čast
Gospodovemu trpljenju, nato molitev pri božjem grobu.
Na veliko soboto, 15. aprila, 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 (16. aprila) bo 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 (17. aprila) bodo sv. maše po prazničnem razporedu: 7.00,
9.00 in 18.30. Vabljeni!
V torek, 18. aprila, nadaljujemo z rednim veroukom.
Od 21. do 23. aprila bo duhovni vikend za birmance.
V nedeljo, 23. aprila, je praznik sv. Jurija. Sveta maša na Gradu bo ob 17.00.
V ponedeljek, 1. maja, na praznik sv. Jožefa delavca, pričnemo s šmarnicami. Zjutraj
bomo brali šmarnice za odrasle, zvečer za otroke. Po večerni maši bo na igrišču (zraven
cerkve) druženje za otroke.
SVETE MAŠE: nedelja: 8.00, 9.00, 18.30

med tednom: 7.00, 18.30
URADNE URE: ponedeljek in četrtek: 16.00–17.00
torek, petek: 10.00–11.00
Šentpetrski zvon. Izdaja: Župnija Ljubljana – Sv. Peter, Trubarjeva c. 80, Ljubljana
69 01 (v času uradnih ur), e-pošta: sv.peter.lj@gmail.com, TRR 0201 0009 0238 096
Odgovarja: p. Cristian Balint, župnik. T. 031/564 581, http:// www.sveti-peter.si
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Tvoje vstajenje
Naj se nebesa veselijo.
Naj vriska zemlja.
Naj vidni in nevidni svet praznuje.
Kajti Kristus, večno veselje, je vstal.
Ves svet je razsvetljen,
v nebesih, na zemlji in pod zemljo;
naj vse stvarstvo praznuje
Kristusovo vstajenje,
našo moč in naše veselje.
Včeraj sem bil pokopan s teboj,
o Kristus,
danes sem se prebudil s teboj
in po trpljenju tvojega križanja
prejel delež pri tvojem vstajenju.
Daj, o Odrešenik, da bom imel
delež pri slavi nebeškega kraljestva.
bizantinska molitev

Blagoslovljene velikonočne praznike vam želijo patri minoriti!

Velika noč

Molitev pri velikonočnem zajtrku

V

Pred seboj imamo blagoslovljena jedila.
Jemo jih v hvaležnosti in veselju, saj je Vstali med nami.
Kruh spominja na Jezusa v evharistiji.
Potica na njegovo trnovo krono.
Šunka na Kristusovo telo, darovano na križu.
Hren na žeblje, s katerimi so ga pribili na križ.
Pirh, jajce na grob, iz katerega je Jezus vstal.
Kot nam hrana, ki jo zauživamo, govori o vstalem Jezusu,
tako naj tudi vse naše življenje postaja znamenje Jezusove
zmage nad grehom in smrtjo.

elika noč je največji krščanski praznik. Je praznik praznikov. V to praznovanje
vstopamo na cvetno nedeljo. Čas od cvetne nedelje do velike noči se imenuje
veliki teden. Višek doseže v velikonočnem tridnevju. Velika noč je hrana velikega
tedna, kar se odraža tudi v bogastvu in lepoti bogoslužja. V velikem tednu podoživljamo čas od Jezusovega slovesnega prihoda v Jeruzalem, kjer so ga sprejeli kot
kralja miru, do zadnje večerje, njegove poti na Kalvarijo in smrti na križu ter do
njegovega zmagoslavnega vstajenja.
Prehodimo to pot z njim. Dovolimo mu, da se z nami sreča po zakramentu spovedi
in sv. obhajila. Naj ti prazniki prerodijo naše duše in naj se v nas naseli Jezusov mir.

Sveto velikonočno tridnevje
V obredih velikega tedna z znamenji ponazarjamo dogodke zadnjih dni Jezusovega življenja in odrešenja: trpljenja, smrti in vstajenja.

Veliki četrtek bomo praznovali z večerno sv. mašo, v kateri še posebej podoživljamo:
- Jezusovo postavitev zakramenta evharistije ali sv. maše pri zadnji večerji z besedami »To je moje telo« in »To je moja kri«,
- postavitev zakramenta mašniškega posvečenja z naročilom: »To delajte v moj
spomin«,
- naročilo nove zapovedi: »Ljubite drug drugega«.

Veliki petek Gospodovega trpljenja nas spominja na Jezusovo trpljenje in smrt na
križu. Bogoslužje, ki ga bomo obhajali zvečer, se deli na:
- opravilo Božje besede, ko premišljujemo Jezusovo trpljenje,
- češčenje križa, ko častimo Jezusa, ki je za nas daroval svoje življenje,
- sveto obhajilo, ko prejmemo Jezusa, ki nas je odrešil.

Na veliko soboto zvečer bomo praznovali bogoslužje velikonočne vigilije z glavnimi deli:
- slavje luči, pri katerem bo duhovnik prižgal velikonočno svečo z znamenjem
Vstalega,
- besedno bogoslužje, ki nam bo po odlomkih iz Stare in Nove zaveze razlagalo
čudovita Božja dela,
- pri obredu krstnega bogoslužja bomo obnovili krstne obljube,
- evharistično bogoslužje bo višek velikonočne vigilije.

Veliko noč bomo začeli z vstajenjsko procesijo – procesijo na velikonočno jutro, ki

je lep slovenski običaj in nam bo pomagala globlje doživeti radost ob Jezusovi zmagi
nad smrtjo. V znamenje veselja bodo bogoslužna oblačila bele ali zlate barve.

sestavil p. Jože Roblek DJ

Velikonočni simboli
Butare: zelenje predstavlja palmove veje, ki so jih po evangeljskem poročilu v Jeruzalemu lomili in postiljali pred prihajajočim Kristusom, jahajočim na oslu. Butare
prinašamo k blagoslovu na cvetno nedeljo.
Kresilna goba: ogenj pomeni luč, novo življenje in tako naznanja Kristusovo
vstajenje. Po prastarem običaju se na veliko soboto zjutraj blagoslovi ogenj, katerega
s pomočjo kresilnih gob odnesemo na svoje domove.
Blagoslovljena voda: blagoslov vode je del velikonočne vigilije; prvi kristjani so
s to vodo v noči s sobote na nedeljo krstili katehumene, ti pa so prejeli bela oblačila,
ker so postali novi ljudje.
Velikonočna jedila – »žegen«:
- pirhi: pet pirhov predstavlja petero Kristusovih ran,
- potica, kolač in bel kruh – veselje ter sladkost Kristusove zmage nad smrtjo,
- hren: spomin na trpljenje, ki ga je Kristus moral prestati ob svoji smrti na križu,
- meso: Kristusovo telo, ki je bilo darovano na križu
Velikonočna sveča predstavlja luč, ki je premagala telo; naznanja Kristusovo
zmago nad smrtjo; črki alfa in omega na sveči pomenita, da je Kristus začetek in
konec vsega, kar je.
ALELUJA: velikonočni kristjani, podajmo si roke in vsem ljudem zaželimo več
miru in prave sreče!
Mojca Stegu

Napovednik
• V ponedeljek, 3. aprila, bo po večerni sv. maši srečanje Karitas.
• Od 5. do 8. aprila obhajamo prve dneve v mesecu. Lepo vabljeni k sveti maši in molitvi
pred Najsvetejšim.

