glasilo
šentpetrske
župnije
v Ljubljani

• V nedeljo, 13. maja, bo ob 10.00 v naši župniji slovesnost prvega svetega obhajila.
Prvoobhajance in njihove starše priporočamo v molitev!
• V nedeljo, 13. maja, na praznik Fatimske Matere Božje, bomo obnovili posvetitev
Jezusovemu in Marijinemu Srcu. Ob 17.30 bo molitev rožnega venca na fatimski
način, ob 18.30 sv. maša. Lepo vabljeni!
• V ponedeljek, 14. maja, bo po večerni sv. maši v samostanski kapeli molitev v spomin na sv. Maksimilijana Kolbeja.
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• V sredo, 16. maja, bo po večerni sv. maši redna seja ŽPS.
• V torek, 29. maja, bo sv. spoved otrok, ki obiskujejo verouk.

maj 2018

• V četrtek, 31. maja, bo praznik svetega Rešnjega telesa in krvi (telovo). Svete maše
bodo po prazničnem sporedu: ob 7.00, 9.00 in 18.30. Pri večerni sv. maši (18.30)
bo tudi zaključek šmarnične pobožnosti.
• V soboto, 9. junija, bo naša župnija romala v Hrastovlje in Piran. Cena romanja: 25
evrov. Prijave sprejemamo s predplačilom v župnijski pisarni. Lepo vabljeni!
• Zaključek veroučnega leta bo v nedeljo, 4. junija.

Evharistično bogoslužje

• Dragi starši in otroci, letos bo oratorij potekal od 27. 8. do 31. 8. 2018. Tema letošnjega oratorija bo Friderik Baraga. Vabljeni vsi otroci od petega leta naprej (letnica rojstva 2013). Za vse ostale informacije vprašajte animatorje (mladina) ali nam
pišite na e-mail: oratorij.svpeter@gmail.com.

d januarja naprej razlagamo sv. mašo. Zakaj razlaganje? Zato, da bi vzbudili čut za
skrivnost, ki se dogaja. To ni navadna razlaga, kristjani temu rečemo mistagogija. Mistagogija katehumenom (pripravnikom na prejem zakramenta sv. krsta) razlaga
krst: Spomnite se, kaj se je zgodilo. Bili smo obliti z vodo. To pomeni duhovno očiščenje.
Tako je tudi pri sv. maši: vidimo obred, a obstaja tudi skrivnost, ki je za tem obredom.
Obred ni zgolj izpolnjevanje rituala. Za tem, kar smo vajeni, se dogaja veliko več.
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Evharistično bogoslužje je del obreda, ki se dogaja ob oltarju. Začne se z molitvami
duhovnika, ki v imenu vseh predstavlja usta, ki govorijo. Bog je uho, ki posluša te molitve. Ob spremenjenju pa se obrne. Bog postane roka, ki nam deli kruh iz nebes, in mi
usta, ki ta nebeški kruh uživajo. To je dogajanje našega resničnega dialoga z Bogom.
Slišimo toliko besed in vidimo kruh. Mistagogija
nam pravi: to je pravi stik z Bogom.
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

Dogajanje pri oltarju se začne z darovanjem.
Gre bolj za prinašanje darov, saj se pravo darovanje – žrtvovanje zgodi v spremenjenju. Brez kruha
(hostije) in vina maše ni. Darujemo pa še nekaj
dragocenejšega. To lepo izražajo darovanjske pesmi, npr: »Oče večni, na oltar tebi smo prinesli v
dar, kruh in vino in življenje, svoje delo in trpljenje.« Mi smo tisti, ki se darujemo. V darovanju
svojega življenja človek najde svoj smisel. Zato pri
maši darujemo skupaj. A tudi v življenju to pomeni: 'Pojdi in se daruj.' Sveta maša ima veliko povedati za naše življenje in je tesno povezana z njim.

Od darovanja do obhajila je maša polna duhovnikovih molitev. Imamo evharistični hvalospev, klicanje Svetega Duha nad darove pred Jezusovimi besedami posvetitve,
potem pa spominjanje Cerkve, svetnikov in rajnih. Z očenašem se začne obhajilni
obred, ki se sklene z duhovnikovo molitvijo po obhajilu.

Ozri se v zvezdo, pokliči Marijo
O, ti, kdor koli že si, ki čutiš, da te povodenj tega sveta
premetava med nevihtami in viharji, ne odvračaj oči od
bleska čudovite zvezde!
Če privršijo vetrovi skušnjav, če zadeneš ob čeri nadlog,
ozri se v Zvezdo, pokliči Marijo!
Če te pretresajo valovi napuha, obrekovanja ali zavisti,
ozri se v Zvezdo, pokliči Marijo!
Če jeza ali lakomnost ali mesena poželjivost butajo
ob ladjico tvoje duše,
ozri se k Mariji!
Če se vznemirjen zaradi velikih pregreh
in osramočen zaradi umazanije vesti
začenjaš pogrezati v brezno žalosti, v prepad obupa,
poglej v Zvezdo, pomisli na Marijo!

Kaj je tu podobnega Jezusovi zadnji večerji? Mar ni bila ta veliko enostavnejša in
resničnejša? Prav je, da vemo, da so nekatere molitve še iz 2. stoletja, nekatere pa še
od apostolov. Tako vidimo, da so že prvi kristjani mašo razumeli na ta način. Cerkev
je obhajanje evharističnega bogoslužja uredila tako, da ustreza Kristusovim besedam
in dejanjem. Je pa razširila to na ves obred, zato ni vse skrčeno v posvečevanju. Zakaj
duhovnik ne prelomi hostije in jo razdeli takrat, ko to izgovarja? Prav zato, ker je
prav, da se poglobimo v vsak trenutek tega dejanja. Primerjajmo Jezusove geste s sedaj
veljavnim obredom.
1. Jezus vzame kruh in vino: to je naša priprava darov.

V nevarnosti, v stiskah, v negotovostih,
pomisli na Marijo, pokliči Marijo!
Naj ne odstopi od tvojega srca,
in da dosežeš naklonjenost njene priprošnje,
ne nehaj posnemati njenega življenja!

sv. Bernard

Napovednik

2. Jezus se zahvali: to je evharistična molitev.
3. Jezus razlomi kruh in ga razdeli: to je obred svetega obhajila.

Vsako od teh dejanj torej razlaga Jezusovo zadnjo večerjo. Zato je ves ta del sv.
maše najsvetejši del, ko je naša zbranost popolna, zbrana stoja ali predano klečanje pa
je naš odgovor na resničnost trenutka.
Posvetilna molitev ima torej uvod in odmev v duhovnikovih molitvah. Ko duhovnik izgovarja Jezusove besede, se dogaja spremenjenje. Če resnično verujemo,
nismo nič na slabšem kot apostoli, saj doživimo srečanje z resničnim Jezusom. Kruh
življenja in duhovna pijača sta resnična evharistija, ki ji pripada pravo Božje češčenje. A to je sporočilo tudi za nas. Tudi za nas ima to spremenjenje besedo: Pojdi in
se spremeni.
p. Cristian Balint

• V torek, 1. maja, pričnemo s šmarnicami. Zjutraj bomo brali šmarnice za odrasle,
zvečer za otroke. Otroci in odrasli, lepo vabljeni!
• V mesecu maju bomo vsak dan ob 17.55 izpostavili Najsvetejše, molili rožni venec
in litanije Matere Božje. Lepo vabljeni!
• V ponedeljek, 7. maja, bo po večerni sv. maši srečanje Karitas.
• V torek, 8. maja, bo srečanje biblične skupine, ki jo vodi p. Cristian.
• V četrtek, 10. maja, bo praznik Gospodovega vnebohoda. Sv. maše bodo po prazničnem razporedu: ob 7.00, 9.00 in 18.30.
• Od 7. do 11. maja bodo potekale neposredne priprave na župnijski praznik prvega
svetega obhajila.

