glasilo
šentpetrske
župnije
v Ljubljani

Napovednik
• V nedeljo, 1. julija, bo ob 10.00 daroval novo mašo naš župljan cistercijan p. Jona
Vene. Po maši sledi pogostitev. Lepo vabljeni!
• Brezmadežna vabi na prvosobotno pobožnost, ki bo v samostanski kapeli 7. julija,
ob 8.30.
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• V soboto, 14. julija, bo molitvena ura v spomin na sv. Maksimilijana Kolbeja.
• V nedeljo, 22. julija, bo Krištofova nedelja: zbiranje darov za akcijo MIVA, s katero
pomagamo misijonarjem pri nakupu prevoznih sredstev. Po maši ob 9.00 (po želji
tudi po drugih mašah) bo pred cerkvijo blagoslov vozil, tudi koles …

• Sprememba urnika župnijske pisarne, ki velja samo za julij in avgust:
ponedeljek in četrtek od 17.30 do 18.00,
torek in petek po jutranji maši do 8.00.

Na župnijski Karitas bomo tudi letos v sodelovanju s Škofijsko Karitas zbirali prijave za nakup šolskih potrebščin za šolsko leto 2018/2019. Starše, ki vas tovrstna
pomoč zanima in živite na področju naše župnije, vabimo, da oddate svoj telefonski kontakt v nabiralnik pred pisarno župnijske Karitas, ki se nahaja nasproti
župnijskega športnega parka. Z župnijske Karitas vas bomo poklicali in se z vami
dogovorili vse potrebno. Vaš odziv pričakujemo najpozneje do 7. julija 2018.
Župnijska Karitas – Ljubljana sv. Peter

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.

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

julij 2018

Beseda novomašnika

P

ridigar začne tretje poglavje z zanimivo mislijo: »Vse ima svojo uro, vsako veselje ima
svoj čas pod nebom« (Prd 3,1). In tako je tudi za
nas, letošnje novomašnike, prišel čas, ko bomo
postali vredni (so)darovati Gospodovo daritev.
Svojo življenjsko in duhovniško pot pa bi opisal
takole: Rodil sem se leta 1981 kot prvi od treh
fantov, materi Zorki in očetu Petru. Bili smo
zanimiva družina, ki je uspešno krmarila med
čermi življenja, med tedenskimi obveznostmi
in bolj sproščenimi konci tedna. Nedelja nam
je vedno predstavljala Gospodov dan, ki smo ga
posvečevali z obiskom svete maše, ne glede na
to, kje smo se takrat nahajali.
Vzgajali so me čudoviti kateheti in na predlog enega izmed njih sem začel tudi
ministrirati. Začel se mi je odpirati povsem nov svet, svet duhovnega in hkrati svet
stvarnosti. In takrat nekako sem začel razmišljati tudi o duhovništvu kot eni od možnosti v življenju. Vendar nikakor nisem zbral dovolj poguma, da bi odšel na to pot.
Minila so leta srednje šole in študentskega življenja na fakulteti za družabne vede .
Nato se je bilo treba odločiti, kako naprej v življenju. Opravljal sem veliko služb in
poslov, vendar se nekako nisem popolnoma našel v nobenem od njih. In tako sem
se začel spraševati, kje bi bilo moje mesto. Odgovor je prišel na zelo zanimiv način, v
obliki »ne kaj bo Cerkev naredila zame, ampak kaj bom jaz naredil za Cerkev«. Začel
sem iskati svoj prostor v Cerkvi. Od vsega me je najbolj nagovorilo življenje meniha
– cistercijana. Začel sem zahajati v Stično, našel načine, kako me je Stična klicala in

vabila že prej, in začel sem odgovarjati na ta klic. Moje življenjsko vodilo je lepo zajeto v mojem novomašnem geslu »Servire Deo et ministrare hominibus«, da je treba v
življenju najprej služiti Bogu in tudi človeku; vsakemu na svoj in svojevrsten način.
p. Jona Vene, cistercijan

Duhovna priprava na novo mašo
V četrtek, 28. junija, začenjamo duhovno pripravo na novo mašo s tridnevnico.
Priložnost za sveto spoved bo v teh dnevih od 18.20 do 19.00 (med sv. mašo).
Četrtek, 28. junij
• 17.30 – molitvena ura  
• 18.30 – sv. maša (voditelj bogoslužja bo pater iz stiškega samostana)

Petek, 29. junij
• 9.00 – duhovniško posvečenje p. Jona Veneta v ljubljanski stolnici
• 10.00–12.00 – češčenje Najsvetejšega v župnijski cerkvi sv. Petra
• 15.00 – 18.20 – češčenje Najsvetejšega v župnijski cerkvi sv. Petra
• 18.30 – sv. maša, ki jo bo vodil p. Janez Novak, stiški opat
• Po sv. maši vsi lepo vabljeni na župnijsko dvorišče.

Sobota, 30. junij
• 17.30 – molitvena ura
• 18.30 – sprejem novomašnika pred cerkvijo in sv. maša, ki jo bo vodil župnik p.
Cristian

Nedelja, 1. julij
• 10.00 – slovesnost nove maše cistercijana p. Jona Veneta

Priprave na novo mašo in župnijski praznik

Z

a praznovanje župnijskega praznika (29. junij) in nove maše (1. julij) lepo prosimo za pecivo oz. piškote, ki jih lahko dostavite en dan prej.

Za primicijo p. Jona, ki bo v župnijskih prostorih (dvorana, učilnice, dvorišče …),
bo potrebno pripraviti kar nekaj stvari. Vse, ki ste pripravljeni pomagati, lepo vabimo
k sodelovanju. Iskrena hvala!
• V sredo, 27. junija, bo ob 9.00 čiščenje in postavitev odra.
• V četrtek, 28. junija, bo ob 9.00 krašenje in čiščenje cerkve, župnijskih prostorov in
okolice za praznovanje župnijskega praznika sv. Petra.
• V soboto, 30. julija, bo ob 9.00 dokončno čiščenje okolice, krašenje odra in priprava miz.

Obhajilo in sklepni del

E

vharistija je zakrament, ki nas zedini
s Kristusom, skritim v sveti hostiji.
Da to ni tako nemogoče, se zgodi pravi
dotik. Kaj se je zgodilo s temi, ki se jim
je Jezus pustil dotakniti: bolni se je spremenil v zdravega, grešnik se je spremenil
v apostola. Ko nam Jezus pusti, da se ga
dotaknemo, nam je mogoče isto spreminjanje. Le srca ne smemo imeti trdega kot
kamen.
Pri obhajilu se dogaja ta dotik. Obhajilo vedno prejemamo z visokimi merili:
notranje in zunanje pripravljeni. Zunanja
priprava pomeni primerno obleko, enourni evharistični post, krščansko življenje, primerno stanu. Notranja priprava pomeni biti brez velikega greha, zbranost pri maši.
Pri obhajilu duhovnik vsakomur (pa čeprav sto- in večkrat) ponovi Kristusovo
telo in vsakdo odgovori amen, preden prejme obhajilo. Tako je še bolj jasno pokazano, da se Bog dotika vsakogar osebno. Ko gredo vzhodni kristjani (pravoslavni) k
obhajilu, sme vsak zašepetati duhovniku svoje ime in potem duhovnik reče: Božji
služabnik N… prejema Gospodovo telo. Zato naj bo naš amen, ki pomeni tako je,
ravno tako glasen kot duhovnikove besede.
Obhajilo po starodavnih navadah prejmemo na jezik. Cerkveni očetje razlagajo,
da so včasih verniki, ki so prišli k svetemu obhajilu, morali imeti v levi roki prtiček.
Desno roko so položili pod levo in duhovnik je položil Evharistijo na prtiček. Potem
je vernik z usti zaužil sveto Hostijo – ni je prijel z roko! Prejemanje na roke naj bo
umirjeno. Roke položimo vodoravno levico na desnico. Kot prestol za Gospoda, razlagajo cerkveni očetje. Ali pa kot križ, saj Jezus prihaja v naše križe. Obe razlagi nam
lahko pomagata.
Sklepni obred ima tri dele: pozdrav (Gospod z vami), blagoslov (Blagoslovi vas
vsemogočni Bog …) in odslovitev (Pojdite v miru). Ta sklepni blagoslov ni bil vedno
tak, kot ga poznamo danes. Blagoslov so delili duhovniki osebno, ko so odhajali od
oltarja skozi cerkev. Tako kot danes to delajo naši škofje. Ob današnji skupni obliki
pa smo ravno tako osebno blagoslovljeni, zato pripravimo srca na ta blagoslov. Sedaj
se maša šele zares začne. Obstaja še kdo, ki ga nisem prepričal v to? Pojdite v miru,
kar pomeni poslani ste.
p. Cristian Balint

