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v Ljubljani

Napovednik
Spovedovanje v velikem tednu
•
•
•
•

Od ponedeljka (29. marca) do srede (31. marca): 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: v času blagoslova velikonočnih jedil in 17.00–18.00.
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Velikonočno tridnevje in velikonočni prazniki
• Na cvetno nedeljo, 28. marca, bodo maše ob 8.00. 9.00, 10.30 in 18.30. Blagoslov
zelenja bo na začetku vsake maše. Vabljeni!

april 2021

• Na veliki četrtek, 1. aprila, ob 7.00 križev pot, ob 18.30 slovesna maša Gospodove
zadnje večerje, po maši kratko bdenje z Jezusom na Oljski gori.

• Na veliko soboto, 3. aprila, ob 7.00 blagoslov ognja in vode, izpostavitev Najsvetejšega v božjem grobu do 11.30. Ob 12.00, 12.30. 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30 in 17.00 blagoslov jedil, ob 18.30 velikonočna vigilija Jezusovega vstajenja. Lepo vabljeni k molitvi, blagoslovom in velikonočni vigiliji!
• Na veliko noč (4. aprila) ob 7.00 ste lepo vabljeni k vstajenjski procesiji (procesija
bo v cerkvi) in sv. maši. Maše bodo še ob 8.00, 9.00, 10.30 in 18.30.
• Na velikonočni ponedeljek (5. aprila) bodo sv. maše po prazničnem razporedu: ob
7.00, 9.00 in 18.30. Vabljeni!

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

OBHAJILO NA DOMU starejšim in bolnikom: redno na prve petke v mesecu

in po naročilu, posebej še pred prazniki.

Obiščete nas tudi na naslovu: http://www.sveti-peter.si.
Na tej strani najdete aktualne informacije, prav tako pa tudi
Oznanila in Šentpetrski zvon. Vabljeni k ogledu.

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

Tel. 01/230

Bodite pogumni:
jaz sem svet premagal

(Jn 16,33)

S temi besedami je Jezus končal poslovilni govor učencem pri zadnji večerji,
preden je trpel in umrl na križu. Nagovoril
je apostole, a v mislih je imel vse rodove
učencev, ki bodo hodili za njim v naslednjih stoletjih, tudi nas. Čeprav je naše
življenje pot, posejana z mnogimi radostmi in srečnimi trenutki, na njej ne manjka stisk: negotova prihodnost, revščina in
bolezni, trpljenje zaradi naravnih nesreč
in vojn, nasilje, preganjanje vernih. Doživljamo nemoč pred družbo, za katero
se zdi, da je neobčutljiva in nezainteresirana za Božje sporočilo, zasmehovanje,
zavračanje, če že ne odkrito preganjanje
od tistih, ki Cerkve ne razumejo ali so iz
različnih vzrokov proti njej. Kako naj razumemo besede: »Jaz sem svet premagal«?
Ali ni ta trditev protislovna? Ko je Jezus te besede izgovoril, so ga le nekaj trenutkov zatem prijeli, bičali, obsodili ter ga na krut in sramoten način umorili. Ni
bil videti kot zmagovalec, ampak zavržen poraženec. V čem je njegova zmaga?
Gotovo v ljubezni in vstajenju. Ko se je po svoji volji izročil v trpljenju in smrti na
križu, je sprejel nase vse zlo greha. Trpljenju je dal nov smisel, vpeljal ga je v novo

Salvador Dali: Križanje

• Na veliki petek, 2. aprila, ob 7.00 in 15.00 križev pot, ob 18.30 slovesno opravilo v
čast Gospodovemu trpljenju, nato kratka molitev pri Božjem grobu.

V porazu je Jezus v polnosti zmagal. Osvobodil nas je vsega, kar nas stiska, vsega negativnega. Apostola Pavla je misel na Jezusovo zmago na križu in na njegovo
vstajenje prevzela s silnim veseljem. Mislil je, če se je Jezus spoprijel z vsako tegobo,
lahko tudi mi z njim in v njem premagamo vsako težavo. »Prepričan sem: ne smrt,
ne življenje … ne kakršna koli druga stvar nas ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni
v Jezusu Kristusu, našem Gospodu« (Rim 8,37-38). To ni nerealno slepo zmagoslavno gledanje na krščansko življenje, kakor da bi bilo vse lahko in že rešeno. Jezus
je zmagoslaven v trenutku, ko je potopljen v dramo trpljenja, zapuščenosti in smrti. To je zmaga človeka, ki se iz ljubezni spoprime z bolečino, ki veruje v vstajenje
in življenje po smrti.
Ne vemo, kaj nas v življenju čaka. Tudi mi bomo morali kakor Jezus in učenci
čakati nebes, da bomo videli polno zmago nad zlom, ki ga doživljamo v različnih
oblikah. Pogosto se bojimo govoriti o vstajenju, o nebesih, da ga neverni ne bi razumeli kot mamilo, s katerim blažimo trpljenje, ali celo alibi, da se ne bi bojevali
proti krivicam. V resnici pa je upanje na nebesa, ki izvira iz vere v vstajenje, močna
spodbuda, da se spoprijemamo z nadlogami. Vérujmo, da je končna beseda beseda
ljubezni, ki premaga sovraštvo in smrt.
V velikonočnih praznikih obnovimo vero in zaupanje v Jezusa, ki je navzoč v
nas in med nami, ki je premagal svet in nam je z vstajenjem odprl nebesa. V tej veri
bomo našli pogum, da se bomo spoprijeli z vsako preizkušnjo in premagali zlo v
nas in zunaj nas z Njim, ki nam daje moč.
Msgr. Andrej Glavan, novomeški škof

Leto sv. Jožefa
1. Ljubljeni oče
Veličina sv. Jožefa je v dejstvu, da je bil Marijin zaročenec in Jezusov krušni oče.
Kot tak se je »postavil v službo celotnemu odrešenjskemu načrtu,« kot pravi sv.
Janez Krizostom.
Sv. Pavel VI. opozarja, da se je njegovo očetovstvo konkretno izrazilo v tem,
da »je iz svojega življenja naredil služenje, žrtev skrivnosti učlovečenja in odrešenjskega poslanstva, ki je z njo povezano; da je svojo zakonito avtoriteto, ki mu je
pripadala nad Sveto družino, uporabil za popolno daritev sebe, svojega življenja,
svojega dela; da je svojo človeško poklicanost k ljubezni do doma spremenil v nadčloveško darovanje samega sebe, svojega srca in vseh sposobnosti v ljubezni, ki je
postavljena v služenje Mesiju, ki se razvija v njegovi hiši«.

Georges da La Tour: Jožef tesar

razsežnost, v nov red, red ljubezni. Kristusovo trpljenje na križu je dalo radikalno
nov smisel trpljenju. Njegova zmaga na križu je bila dejanje največje ljubezni.

Zaradi te vloge v zgodovini
odrešenja je sv. Jožef oče, ki ga je
krščansko ljudstvo vedno ljubilo,
kakor dokazuje dejstvo, da so mu
po celem svetu posvečene številne
cerkve; da so se mnoge redovne
ustanove, bratovščine in cerkvene
skupine navdihovale pri njegovi
duhovnosti in nosijo njegovo ime
in da se v njegovo čast že stoletja
odvijajo različne svete uprizoritve. Veliko svetnikov in svetnic je
bilo njegovih navdušenih častilcev,
med katerimi je Terezija Avilska,
ki ga je sprejela kot zagovornika in
priprošnjika; veliko se je priporočala njemu in prejela vse milosti,
za katere je prosila. Opogumljena
po svoji izkušnji je svetnica tudi
druge prepričevala, da so ga častili.
V vsakem molitveniku najdemo kakšno molitev v čast sv. Jožefu. Posebne prošnje so nanj naslovljene ob sredah, zlasti pa celoten mesec marec, ki je tradicionalno posvečen njemu.
Zaupanje ljudstva v sv. Jožefa je povzeto v izrazu: »Ite ad Ioseph«, ki se nanaša
na čas lakote v Egiptu, ko so ljudje faraona prosili za kruh, on pa je odgovarjal:
»Pojdite k Jožefu; kar vam poreče, to storite!« (1 Mz 41,55). Šlo je za Jožefa, Jakobovega sina, ki so ga bratje iz zavisti prodali (prim. 1 Mz 37,11-28) in ki je – v skladu s
svetopisemsko pripovedjo – pozneje postal podkralj Egipta (prim. 1 Mz 41,41-44).
Kot Davidov potomec (prim. Mt 1,16.20), iz katerega korenine naj bi po prerokbi preroka Natana Davidu (prim. 2 Sam 7) pognal Jezus, in kot ženin Marije iz
Nazareta je sv. Jožef tečaj, ki združuje Staro in Novo zavezo.
(Se nadaljuje)

Gospod je vstal, kakor je rekel. Veselimo in radujmo se!
Jezus Kristus živi. In to nas napolnjuje z veseljem.
Blagoslovljene in vesele velikonočne praznike vam želijo patri Slavko,
Cristian, Franc, Vladimir, Klemen in postulant Benjamin.

