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Počitnice in dopust

J

ulij je počitniško-dopustniški mesec. V tem času si
želimo odpočiti od vsakdanjih obveznosti. Nekateri
boste preživeli počitniške dneve ob toplem morju, nekateri boste obiskali sorodnike ali pa si nabrali novih
moči za delo v skritih kotičkih neokrnjene narave, daleč od tokov množičnega turizma.
Pomembno je, da se odpočijemo duševno in telesno
pa tudi duhovno. Odklopimo se od »tehnologije« in se
priklopimo na Jezusa, ki nas vabi: »Pridite k meni vsi,
ki ste utrujeni in obteženi in jaz vam bom dal počitek
(Mt 11,28).«

Blagoslovi, Gospod,
te počitniške dni,
čas veselja in miru,
sprostitve in prijateljstva.
Daj, da bomo
te dragocene trenutke
dobro preživeli
in se okrepili
za vsakdanje življenje.

Če smo res kristjani, še posebno v času počitnic ne pozabimo na Jezusa. Naj ne bo
v počitniških dneh obisk nedeljske sv. maše »žrtev«, ampak veselo srečanje z Njim, ki
je z nami vse dni – tudi med počitnicami.
Razbremenjeni vsakdanjih obveznosti si vzemimo čas za molitev. Verniku, ki mu
je pogovor z Bogom vsakdanja praksa, se vprašanje, zakaj moliti, v dneh dopusta in
počitnic ne poraja. Če človek moli, pomeni, da veruje. Kadar moli, veruje, in kadar
veruje, moli! Molitev je »dihanje duše«. Dokler človek diha, je živ, ko pa preneha
dihati, je mrtev. Prav tako velja tudi v drugi smeri: ker človek živi, diha, in diha zato,
da bi živel.
Molitev naj bo naše »delo« v počitnicah. Pomaga nam dosegati notranji mir in
duševno ravnotežje. V odnosu z Bogom se učimo odpirati se ljudem in biti pozorni

do njih. Pravega miru ne bomo dosegli preko počitniške evforije, temveč v pravem
ravnovesju med duhovnim in zabavo. Molitev nas bo okrepila, da bomo v prihodnje
lažje premagovali težo življenja. Naj nas počitniška doživetja bogatijo in naj nam širijo duhovna obzorja.
Mojca Stegu

»Prejmi potrditev, dar Svetega Duha«

Š

est birmank in trije birmanci so zadnjo nedeljo v maju prosili skupaj z botri,
svojimi starši, brati, sestrami, sorodniki in celim občestvom za to, da bi jim Sveti
Duh po rokah birmovalca škofa Francija Šuštarja v polnosti podaril svojih sedem
darov – in še kakšnega več!
Po intenzivni pripravi v zadnjih dveh letih, ko jih je župnik p. Cristian spremljal
na njihovi poti odraščanja v (Bog daj!) odgovorne in zrele kristjane, ob zgledu animatork s. Ive in Špele, ob molitveni podpori občestva, skrbi staršev in prijateljevanju z
botri, me ni strah, da bi naši mladostniki ne začutili, kako jih ima Bog rad! Tako rad,
da podarja svoje darove, da bi uresničil načrt, ki ga ima z vsakim človekom. Načrt
miru, načrt prihodnosti, polne upanja.
»Pridi, Sveti Duh!« In zagotovo pride! Binkošti današnjega časa!
In zato je strah odveč!

mama birmanke

Prvo sveto obhajilo

Napovednik

»In Božja beseda se je širila, število učencev v Jeruzalemu se je zelo množilo in tudi
veliko duhovnikov je sprejelo vero,« (Apd 6,7) smo slišali na peto velikonočno nedeljo.
»Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte!« (Jn 14,1) je evangeljska misel, ki nas je spremljala skozi sveto mašo.

• Brezmadežna vabi na prvosobotno pobožnost, ki bo v samostanski kapeli
8. julija ob 8.30.

In bila je veličastna. Izjemna. Na vsakem koraku, na vsakem oltarju in v vsakem
kotičku naše mogočne cerkve se je kot dišeče kadilo valilo prijetno vznemirjenje
ob prejemu zakramenta prvega svetega obhajila. Cerkev se je odela v tančico belih
marjetic in pentelj ter tako nežno pobožala srca otrok in ostalih župljanov. Skupaj
z veličastno procesijo in izjemnim pevskim zborom je oznanjala, da je pred našimi
veroučenci pomemben mejnik.

• V nedeljo, 23. julija, je Krištofova nedelja: zbiranje darov za akcijo MIVA, s
katero pomagamo misijonarjem pri nakupu prevoznih sredstev. Po deveti maši
(po želji tudi po drugih mašah) bo pred cerkvijo blagoslov vozil, tudi koles …

Nanj so se dolgo pripravljali. Celo veroučno leto. Pozimi so se prvič spovedali,
med letom so se s srčno katehistinjo Špelo poglobljeno pogovarjali o zakramentu, ki
ga bodo prejeli, od 8. maja naprej pa so se pripravljali s sedemdnevnico. Sodelovali so
pri šmarnicah, po sveti maši pa so se duhovno pripravljali in vadili za dan, ko bodo
prejeli zakrament.
Končno so od patra Cristiana zaslišali: »Kristusovo telo.« Žareli so od zadovoljstva, ko so se mirno in dostojno vrnili do svečane klopi pred oltarjem. Tako oni kot
mi starši smo čutili, da so v hipu malce odrasli. Da se je nekaj spremenilo. Za vedno.
Prejeli so Kristusa.
Jernej Pavlin

• V petek, 14. julija, bo po večerni sv. maši molitvena ura v spomin na
sv. Maksimilijana Kolbeja.

V župnijski Karitas bomo tudi letos v sodelovanju s Škofijsko Karitas zbirali
prijave za nakup šolskih potrebščin za šolsko leto 2017/2018. Starše, jih 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, ali pa v času uradnih ur v župnijsko pisarno. Predstavniki župnijske Karitas vas bomo poklicali in se z vami dogovorili
vse potrebno. Vaš odziv pričakujemo najpozneje do 06. 07. 2017.
Župnijska Karitas - Ljubljana sv. Peter

Pomembno obvestilo: Sprememba urnika župnijske pisarne v juliju in avgustu:
URADNE URE: ponedeljek in četrtek od 17.30 do 18.00

torek in petek po jutranji maši ob 8.00

SVETE MAŠE: nedelja: 8.00, 9.00, 18.30

med tednom: 7.00, 18.30

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

naročilu, posebej še pred prazniki.

KRSTNA NEDELJA je prva v mesecu. V četrtek pred krstno nedeljo ob 17.00

je priprava na krst. Ob priglasitvi krsta starši prinesite družinsko
knjižico in rojstni list otroka, botri pa iz svoje župnije bivanja potrdilo o sposobnosti za botrsko službo.
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