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Šentpetrski zvon. Izdaja: Župnija Ljubljana – Sv. Peter, Trubarjeva c. 80, Ljubljana 
Tel. 01/230 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 

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.

SVETE MAŠE: nedelja: 8.00, 9.00, 18.30 
med tednom: 7.00, 18.30

Razlaga sv. maše – svetopisemske podobe

Obisk sv. maše pomeni tudi to, da želimo poglobiti svojo vero v Jezusovo resnično 
prisotnost v sv. evharistiji. Ko smo pogledali posamezne poudarke sv. maše, poglej-
mo tudi njeno tesno povezavo s Svetim pismom. Že pri prvi maši v dvorani zadnje 
večerje so se Jezus in apostoli spominjali dogodkov iz Svetega pisma, ki so jim po-
magali razumeti dogajanje. Za apostole se je takrat odvijala le posebna velikonočna 
večerja, Jezus pa je vedel, da je to začetek vseh sv. maš brez števila do danes in do 
konca sveta.

Bog je že od začetka pripravljal pot Odrešeniku. Stara zaveza je polna predpodob, 
ki so pripravljale na Jezusa. En sklop so gotovo odlomki, ki govorijo o kruhu in vinu, 
v drugi sklop spadajo besedila, v katerih prepoznamo Jezusa v žrtvenem jagnjetu, ki 
mu niso zlomili nobene kosti, v sinu Izaku, ki ga na gori žrtvuje očak Abraham, v čisti 
Abelovi daritvi, v Jožefu, 
izdanem za 20 srebrnikov, 
v Jonovi tridnevni agoniji 
globoko v trebuhu ribe in 
drugih. Omejili se bomo 
na prvi sklop, ko v kruhu 
vidimo že predpodobo ev-
harističnega kruha.

Se nadaljuje … 
p. Cristian Balint

Napovednik

•	 V	avgustu	je	pisarna	župnijske	Karitas	zaprta.
•	 Za	prve	dneve	v	mesecu	ste	lepo	vabljeni	v	cerkev	k	molitvi	in	sv.	maši.
•	 V	torek,	14.	avgusta,	bomo	pri	večerni	sv.	maši	(18.30)	slovesno	obhajali	praznik	

sv. Maksimilijana Kolbeja, zavetnika našega samostana. 
•	 V	 sredo,	 15.	 avgusta,	 slovesni	 zapovedani	 praznik	Marijinega	 vnebovzetja	 –	 veliki	

šmaren. Svete maše bodo po nedeljskem razporedu: ob 8.00, 9.00 in 18.30. Vabljeni!
•	 Letošnji	oratorij	bo	potekal	od	ponedeljka,	27.,	do	petka,	31.	avgusta.
•	 Vpis	otrok	v	1.	razred	verouka	je	možen	ves	mesec	avgust:	ob	ponedeljkih	in	četrt-

kih od 17.30 do 18.00, ob torkih in petkih po jutranji maši, od 7.30 do 8.00.

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek

16.30 1. razred
Andreja Kaiser

6. in 7. razred
Tina Čerin 

17.00 8. in 9. razred
(birmanci) 
p. Cristian

Otroški zbor
Špela Burnik

17.30 3. razred
Špela Burnik 
(p. Cristian)

4. in 5. razred
Špela Burnik 

2. razred
Maja Bevk

1. birm. skupina
(8. razred)

2. birm. skupina
(9. razred)

19.00 Srednješolska 
mladina
p. Cristian in  
br. Klemen

Mladinski pevski 
zbor
Ana Gombač, 
Mojca Haller

Ministranti – 1. 
četrtek v mesecu 
br. Klemen in  
p. Cristian (cerkev)

20.00 Študentska 
mladina
p. Cristian, p. Janez, 
br. Klemen



Romanje v Hrastovlje in Piran

Šentpetrčani radi romamo in navada je, da gremo pozno spomladi ali zgodaj po-
leti na enodnevno romanje. Predlog, da bi šli v Hrastovlje in Piran je bil sprejet in v 
soboto, 9. junija, smo se odpeljali proti Primorski.

G. Jože Marinko, predlagatelj našega romanja, nam je po molitvah p. Cristiana za 
blagoslovljen dan in za srečno pot z izbranimi besedami odstrl pogled v zgodovino 
in lepoto hrastoveljske cerkve. Omenil je tudi dr. Marijana Zadnikarja, ki je v knjigi 
Znamenja na Slovenskem napisal: »Kdor bi po dolgem in povprek ne le enkrat preromal 
to našo čudovito zemljo in bi hodil po njej odprtih oči in še bolj odprtega srca, bi nekoč 
le zaslutil, čemu ji pravimo domovina.« 

Ko smo se vozili proti Hrastovljam in se je moje oko oziralo po čudoviti pokrajini, 
bi nadaljevala z besedami dr. Zadnikarja: »Ko pa bi se ozrl naokrog, kjer so se pisana 
polja položila po dolini, in bi mu bele hiške mežikale z brega, bi videl povsod samo boga-
stvo: ne le bogatijo pokrajin, ki vsak hip spreminja svoj obraz, temveč tudi tisto polnost, 
s katero oplemenitijo deželo stoletja in dokazuje, da naši ljudje niso šele od včeraj na tej 
zemlji. Res naša zemlja ne premore katedral iz počrnelega kamna, premajhna je zanje 
in kaj bi tudi z njimi? Ima pa zato vse polno po sebi umerjenih pomnikov, ki jih je stole-
tja ustvarjala in varovala, da jo še sedaj napolnjujejo z lepoto, ki je ni nikoli preveč.« 

Cerkev v Hrastovljah je bila zgrajena v 13. stoletju, okoli nje se razprostira dobro 
ohranjeno četverokotno taborsko obzidje z dvema okroglima obrambnima stolpo-
ma iz 16. stoletja. Sem so se namreč zatekli prebivalci v nevarnosti pred uskoškimi 
in turškimi vpadi. Romanska cerkvica je razdeljena na tri ladje in se zaključuje z 
apsido.	Cerkev	znotraj	krasijo	freske	in	glagolski	napisi	iz	15.	stoletja.	Freske	prika-
zujejo stvarjenje sveta, izgon Adama in Eve iz raja, prizore Kristusovega trpljenja, 
delo kmečkih ljudi v različnih letnih časih in mrtvaški ples, ki je najbolj znamenit del 
cerkvene	poslikave.	Freske	je	v	celoti	naslikal	Janez	iz	Kastva	leta	1490,	odkril	pa	jih	
je	domačin	leta	1951	–	bile	so	namreč	prebeljene.

V	 	 starodavnem	piranskem	samostanu	 	 sv.	Frančiška	 sta	nas	Frančiškova	brata	
minorita,	p.	Slavko	in	br.	Franci,	pričakala	in	prijazno	sprejela.	V	cerkvi	je	naš	župnik	
p. Cristian daroval sv. mašo. V molitvah in mislih smo bili povezani z vsemi, ki smo 
jih tistega romarskega dne še posebej nosili v svojih srcih.

Cerkev	sv.	Frančiška	v	Piranu	so	manj-
ši bratje minoriti začeli graditi leta 1301 in 
končali leta 1318, ko je bila tudi posveče-
na. Cerkev se nam danes kaže v baročni 
podobi, vendar se pod sedanjo preobleko 
še skriva prvotna gotska stavba. V njej je 
veliko dragocenih slik znanih mojstrov. 
Ko človek stopi na samostanski križni ho-

dnik	sv.	Frančiška,	ga	prevzame	mir	in	spokojnost;	po	mnenju	strokovnjakov	pa	je	
ta hodnik eno najbolj akustičnih prizorišč v Sloveniji. Iz križnega hodnika je vhod v 
obnovljeni	stari	samostanski	refektorij	(obednico),	kjer	smo	si	ogledali	in	prisluhnili	
lepi	in	duhovno	bogati	predstavitvi	sv.	Frančiška,	manjših	bratov	minoritov,	samo-
stanske zgodovine in lepot Pirana. 

Še potep po Izoli in že smo bili na avtobusu na poti domov. Molitev rožnega venca 
nas je povezala z Bogom, Marijo in našimi dragimi. Vožnja nazaj je bila nenavadno 
»kratka«. Blagoslovljeni dan je ostal v spominu in tudi večerna zahvala Bogu za mi-
lost doživetega je zvenela iz mnogih src.

Marička Globokar

Pomembna obvestila in veroučni urnik za pastoralno leto 2018–2019

• Z veroukom bomo začeli v ponedeljek, 3. septembra. V nedeljo, 9. septembra, bomo 
obhajali katehetsko nedeljo.

•	 Starše	veroučencev	vabimo,	da	v	Škofijski	knjigarni	ali	pri	Mohorjevi	družbi	kupijo	
učbenike in delovne zvezke za novo veroučno leto. 

•	 Srečanja za starše vseh veroučencev bodo vedno prvi petek v adventnem in po-
stnem času. 

•	 Za	otroke,	ki	obiskujejo	verouk,	so	»obvezni«	liturgični zvezki in listki.
•	 Nedeljska sv. maša je srčika pristnega krščanskega življenja. Vabimo vas, da skupaj 

obhajamo nedeljske sv. maše. Otroke spodbudite k temu že v prvem razredu.
•	 Tudi	letos	velja	vabilo, da vsaka družina v veroučnem letu daruje za eno sveto mašo 

po	svojem	namenu	(npr.	za	blagoslov	v	družini).
•	 Vabimo k ministrantom in otroškemu pevskemu zboru. Tudi letos bomo nada-

ljevali z ministrantskimi srečanji in pevskimi vajami	(okvirni	urnik	glej	spodaj).	
Hkrati v obe skupini lepo vabimo nove člane. Dragi starši, spodbudite svojega otro-
ka k ministriranju in prepevanju!

•	 V	novem	pastoralnem	letu	(maj	2019)	bo	v	naši	župniji	tudi	podelitev	zakramenta 
sv. birme. K zakramentu bodo pristopili mladi, ki obiskujejo 8. in 9. razred verou-
ka.	Dragi	starši	in	birmanski	kandidati,	pravočasno	(do	božiča)	si	poiščite	primer-
ne botre.
S srečanji po birmanskih skupinah bomo začeli v četrtek, 27. septembra.

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov v veroučnem letu 2018/2019

1. razred – Praznujmo in se veselimo
2. razred – Praznujmo z Jezusom
3. razred – Kristjani praznujemo skupaj

4. in 5. razred – Znamenja na poti k Bogu
6. in 7. razred – Kdo je ta?
8. in 9. razred – Gradimo prihodnost


