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Budilka. Jutro. Jasen dan pred nami. 
Otroci vstajajo, gredo na pot. 
V ljubezni najini. Ne bodo sami. 
Še ti jih zvesto spremljaj, naš Gospod!
 Za vero, za ljubezen, za učenje, 
 za razigran navdih, za blagoslov,  
 za mir srca, pogum in potrpljenje,  
 za varno, srečno pot nazaj domov.
Vsem, ki se trudijo, ko jih učijo,  
in vsem, ki z njimi šolski pot poté,  
in komu, ki mu nežno melodijo  
ob njih v veselju zaigra srce. 

In tudi tebi, ti Ljubezen sama,  
naj dan bo lep zaradi njih kot nama.

Iz nagovora msgr. Francija Petriča ob umestitvi župnika

Bog išče in nagovarja celega človeka. Kot je to rečeno že v SZ: »Ljubi Gospoda, 
svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vso močjo.« Ljubiti Gospoda in ljubiti 
svojega bližnjega. Oznanjanje teh zapovedi – skrb za odrešenje in zveličanje – je tudi 
prvenstvena naloga duhovnika. In zato prihaja župnik p. Martin (tudi ostali patri) 
med vas. Lahko bi rekli, da je duhovnik na neki način kompas, da ljudje v življenju 
ne zaidemo in se ne oklepamo samo gmotnih dobrin, ampak da gledamo na glavni 
cilj našega življenja, ki je Bog.

Duhovnikovo poslanstvo je res posebno. Nihče namreč, ki ni duhovnik, ne more 
narediti tega, kar lahko naredi duhovnik v moči mašniškega posvečenja. Na njegovo 
besedo – čeprav je morda nevreden duhovnik – se spremeni kruh v Jezusovo telo in 

vino v njegovo kri. Naj bo človek še tako velik znanstvenik, ima še takšen naslov, ne 
more maševati, dati v Jezusovem imenu odveze od grehov, deliti zakramenta svete 
birme, deliti bolniškega maziljenja. To more le duhovnik. Velja pa tudi, da ne glede 
na njegove funkcije, fizične in duhovne sposobnosti in talente, Kristus deluje po 
njem, in to v konkretnem kraju in med konkretnimi ljudmi; po p. Martinu, p. Vitu 
tukaj v šempetrski fari med šempetrčani.

Ljudje običajno pričakujemo, da bo duhovnik svet, da bo vedno prijazen, da bo 
znal dobro pridigati, da bo odličen vzgojitelj, da bo znal dobro delati z mladino, da 
se bo posvetil zakoncem, da bo imel čas za bolnike in osamljene, da bo znal pristo-
piti k umirajočim in seveda da bo dober gospodar materialnih dobrin, obenem pa 
da bo skromen in delaven. Zahtevna stvar, kajne? Vprašajmo se, ali ima vsak človek 
sposobnosti za vse dejavnosti, ki jih okolica od njega pričakuje.

Marsikdaj se zgodi, da začne duhovnik delati v župniji z optimizmom, navduše-
njem, dobro voljo, pa naleti na brezbrižnost, mlačnost, arogantnost, na miselnost, da 
duhovnika rabimo kot servis za pogrebe, verouk in mašo. In takrat se lahko zgodi, 
da duhovnik izgubi voljo, češ saj se ne da nič spremeniti. Zato je pomembno, da 
znamo tudi mi duhovnika vključevati v svoje molitve. Kakor je vsak veren človek 
poklican, da moli za svoje starše, za svojega sozakonca, za svoje otroke, podobno je 
vsak župljan poklican, da moli za svoje duhovnike. In če zanje veliko moli, lahko od 
njih tudi veliko zahteva.

Duhovnik pa po drugi strani brez občestva ne more veliko storiti. Kako pomemb-
no je, da bo imel p. Martin pomoč v samostanski skupnosti … A to ni dovolj! Danes 
prosim člane župnijskega pastoralnega sveta, pevce, animatorje, druge sodelavce in 
pomočnike ter razne skupine, da se daste na voljo novemu župniku ter del svojega 
časa in moči žrtvujete za dvig verskega življenja v župniji, kakor ste to delali do sedaj 
… Skrb, da bi v župnijskem občestvu čim več ljudi našlo svoj drugi dom, v katerem 
bi se dobro počutili, je najučinkovitejše delo za rast vere. Vsak od vas je po krstu del 
živega občestva Cerkve, iz katerega lahko za svoje življenje marsikaj sprejme, hkrati 
pa seveda tudi marsikaj daje. Ko torej nekdo v župniji deluje v pevskem zboru, ŽPS, 
zakonski, animatorski, molitveni, biblični ali katerikoli drugi skupini, ko bere berilo, 
ko ministrira, ko pomaga v Karitas, ko skrbi za krašenje, za čiščenje cerkve, s tem 
vnaša v župnijsko občestvo novo moč. Umanjkanje vsakogar od vas škoduje vsem. 
Pri sodelovanju s svojim duhovnikom se pokažite kot občestvo.

Dragi bratje in sestre, sveti Janez Vianney pravi: »Duhovnik ni duhovnik zaradi 
sebe, temveč zaradi vas.« Duhovniki, patri so tukaj zaradi vas in samo z vami bodo 
mogli narediti nekaj lepega. Podpirajte jih z molitvijo in radi imejte drug drugega.

»Kaj naj vrnem Gospodu za vse njegove dobrote nad mano? Čašo odrešenja 
bom vzdignil in klical bom ime Gospodovo« (Ps 116,12-13).  Novomašno geslo iz 
l. 1991 nosim (p. Martin Gašparič) s seboj tudi v šempetrsko župnijo. 



Za večjo božjo slavo

Tudi letos je v zadnjem tednu avgusta v naši župniji potekal oratorij. Tokrat 
smo spoznavali življenje svetega Ignacija Lojolskega, zato smo se v teh petih dneh 
spraševali, kaj pomeni biti Božji vitez in kako slediti pravi poti v življenju. 

Že prvi dan je bil razburljiv — preveval ga je vtis iz oratorijske igrice, v kateri je 
Ignacij iskal viteško slavo. Tako so tudi otroci pri katehezah govorili o pogumu in 
pri veliki igri izdelovali oklep za svojega animatorja.

V torek se smo se odpravili na izlet v živalski vrt, nekateri z avtobusom, drugi 
peš. Vreme se je na srečo izboljšalo kmalu po našem prihodu, tako da smo obisk 
preživeli na soncu. Vrnili smo se utrujeni, vendar navdušeni.

V sredo nas je čakala prav posebna velika igra. V predstavi smo videli, da je 
Ignacij dokončno posvetil svoje življenje Bogu. V tem duhu smo natančneje spo-
znali našo cerkev, zvonik in orgle. 

Četrtega dne nas je obiskalo nekaj naših sožupljanov, ki so pripravili delavnice. 
Ob medgeneracijskem sodelovanju smo se ukvarjali z ročnimi deli, glino, arhitek-
turo in prvo pomočjo. Za konec dneva smo se odpravili na sprehod po Ljubljani. 

Zadnji dan smo zaključili s spoznavanjem Ignacijeve življenjske zgodbe in se 
pripravili na skupno oratorijsko mašo, pri kateri smo vestno sodelovali. Nato smo 
še zadnjič zapeli himno in sklenili naše druženje.

 Kot animatorki se mi je teh pet dni močno vtisnilo v spomin. Neizmer-
no sem hvaležna vsem, ki ste sodelovali, da smo udeležencem polepšali oratorij. 
Upam, da so se tudi otroci vrnili domov polni veselja, lepih vtisov, novih odkritij 
in prijateljstev, tako kot jaz. V spominu mi trdno ostaja naš klub svetlečih vitezov, 
ki navdihuje, da bi resnično živeli za večjo Božjo slavo.

Marta Lajevec

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. Martin Gašparič, župnik, mobitel: 031/438 371, http:// www.sveti-peter.si 

Napovednik

•  Uradne ure župnijske pisarne so zopet po ustaljenem urniku: ponedeljek in četr-
tek: 16.00–17.00, torek in petek: 10.00–11.00.

•  V četrtek, 8. septembra, bo praznik Marijinega rojstva. Sv. maše bodo po praznič-
nem razporedu: ob 7.00, 9.00 in 18.30. Lepo vabljeni!

•  Z veroukom bomo začeli v ponedeljek, 12. septembra. Urnik bo objavljen na 
župnijski internetni strani; katehetska nedelja bo 18. septembra (blagoslov šolskih 
torb, učbenikov in šolskih potrebščin).

•  Bolniška župnija vabi v sredo, 14. septembra, na praznik Povišanja sv. Križa, k 
slovesni sv. maši ob 18.30, v cerkev sv. Petra v Ljubljani. Somaševanje bo vodil 
gospod Gregor Majcen, prepevala bo slavilna skupina Veselje.

Stična mladih 2022 

Letošnja Stična mladih - 17. septembra v cistercijanskem samostanu - ima geslo 
Izberi vihar (prim. Mt 14,22-33). Predprodaja vstopnic za vlak, ki bo na dan Stične 
mladih peljal iz Ljubljane, poteka preko spletne trgovine Katoliške mladine. Zraven 
duhovnega programa (maša, adoracija, zakrament svete spovedi ...) prireditev po-
nuja tudi različne delavnice, športne aktivnosti, druženje. 

Od 11. do 17. 9. bo potekal teden mladih, kot priprava na Stično; v nedeljo, 11. 
9. posebej molimo za mlade.

Škofijski molitveni dan za duhovne poklice

Letošnje škofijsko molitveno srečanje, ki bo v soboto, 10. septembra, na Brez-
jah, bo potekalo pod geslom »Pojdi in popravi mojo Cerkev!« Božje naročilo sv. 
Frančišku, da naj s svojo svetostjo in preprostostjo pomaga prenoviti Cerkev, je 
namenjeno tudi nam, predvsem duhovnikom, redovnicam in redovnikom. Ver-
niki, pridružite se nam! »Vsak duhovnik je namreč vzet izmed ljudi in postavljen 
ljudem v korist glede tega, kar se nanaša na Boga« (prim. Heb 5,1). Molitvena ura 
se začne ob 9.00, sveta maša pa ob 10.00. Po bogoslužju bo srečanje za ministrante.

Obiščete nas tudi na naslovu: http://www.sveti-peter.si. 


