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Zaupala je v resničnost in moč njegovega vstajenja; zaupala je v mlado Cerkev; zaupala je v navzočnost Svetega Duha. Prebodena s sedmerimi meči bolečin je postala
nemočna priča križanja. Na binkošti ožarjena s plamenom Svetega Duha. Vnebohod
je zanjo preludij vnebovzetja.
Marija je svetu prinesla luč. Bila je mati in učiteljica Boga, res izredna naloga za
preprosto judovsko dekle. Z veseljem je odgovorila Božji ljubezni, ki jo je nesebično
podarjala naprej. Celo po dveh tisočletjih Marija po različnih krajih sveta nasipa božje milosti in nas vabi h Kristusu.
Marija nikoli ni stopila na mesto Boga, ampak je vedno vodila k Njemu. Marijino
vnebovzetje je praznik življenja. Bistvo tega praznika je, da je bila Marija prva med
ljudmi v nebesa vzeta z dušo in telesom, česar bomo po smrti (v to verujemo) deležni
tudi mi. Njeno vnebovzetje je zagotovilo za naše vnebovzetje – Marija je s telesom in
dušo pri Bogu in kot dobra Mati prosi za nas vse.
Praznik prinaša upanje, če ga obhajamo kot kristjani in se trudimo vedno in povsod v sebi utrjevati vero, upanje in ljubezen.
Mojca Stegu

Marijino vnebovzetje

M

esec avgust je zaznamovan z največjim
Marijinim praznikom – Marijinim vnebovzetjem. Prva cerkev med pokristjanjenimi
Slovenci na Koroškem, pri Gospe Sveti, je bila
že tedaj posvečena Mariji Vnebovzeti. Danes
je 86 naših cerkva posvečenih tej skrivnosti.
Na praznik Marijinega vnebovzetja Slovenci radi poromamo v znana Marijina svetišča. Pri slovesnih bogoslužjih po župnijah
in romarskih svetiščih se bomo na praznik
posvetili naši nebeški Materi in se priporočili
njeni materinski skrbi.
Marija je žena, poslušna glasu Duha; žena
upanja, ki je kot Abraham sprejela Božjo voljo. Bog jo je na poseben način sprejel v svoj
odrešenjski načrt. Bila je obvarovana izvirnega
greha, je ljubljena hčerka nebeškega Očeta ter
svetišče Svetega Duha. Bog jo je izbral za mater svojega Sina. Sveti Duh je že ob spočetju Marijo napolnil z milostjo. Sv. Duh je
prišel nadnjo, da je brez oklevanja izrekla svoj »da« in brezpogojno izpolnila Božjo
voljo. Postala je deviška mati božjega Sina in njegova prva zvesta učenka. Spremljala
je Jezusovo delovanje in zaupala njegovemu poslanstvu.

Nedeljska sveta maša ob sobotah večer. Zakaj in čemu?

E

vharistija je središče krščanskega življenja, “vir in vrhunec” našega življenja.
Zato je sv. maša najprej velika milost. Žal se zdi, da je mnogim duhovnikom in
vernikom maša postala neka pravica in celo obveza ali rutina, o čemer pričajo tudi
takšne besede: eno maš'co stisnemo.
Sv. Janez Marija Vianney pravi, da je sv. maša tako velika skrivnost, da bi umrli,
če bi jo razumeli. To pomeni, da se je treba temeljito pripraviti na sv. mašo, se res
potruditi, da jo sveto in pobožno obhajamo. Zato velja pravilo, da duhovnik med
tednom na dan mašuje samo enkrat, dvakrat pa le izredno, redno s posebnim dovoljenjem. Tri maše na navaden dan so nedopustne. Ob nedeljah duhovnik lahko mašuje dvakrat, izredno trikrat, redno lahko trikrat mašuje s posebnim dovoljenjem.
Pred drugim vatikanskim koncilom je bila seveda dnevno dovoljena samo ena maša
na duhovnika, ob nedeljah pa dve. Zato bo v naši župniji zelo umestno prekiniti z
darovanjem nedeljske sv. maše ob sobotah zvečer.
To pa zato, ker nedelja brez sv. maše ni nobena nedelja, nobeno pravo krščansko
praznovanje. Nedelja je zares prava, če se začne ob evharistični mizi, se s kosilom
nadaljuje pri družinski mizi, potem pa je lepo, če družina skupaj preživi nedeljsko
popoldne. Maša tako ni pravica, obveza ali rutina, temveč velika milost in privilegij.
Zato se moramo zanjo zelo potruditi in biti veseli, če jo v domači župniji sploh imamo. Duhovniki pa se moramo izjemno potruditi za vsako sv. mašo. Zato se nenazadnje sv. maše tudi udeležimo – da položimo na oltar “vse, kar smo in kar imamo”.
Župnik

Župnijsko romanje v Romunijo

P

rvi teden v juliju nas je pater Cristian popeljal na romanje v Romunijo. Bilo je
res lepo in prijetno. Saj veste, vsak (vsaj malo „poznejša“ generacija) se na pot
odpravi s strahom in bojaznijo, kako bo z vročino, dolgo vožnjo, otečenimi nogami
... Očitno ima romanje svojo moč. To ni navaden izlet in niso počitnice. Romanje je
nekaj več in v takem vzdušju se dogajajo lepe stvari. Med župljani se je poglobila vez
poznanstva, prijateljstva, naklonjenosti. Z nekaterimi smo se pred cerkvijo morda
le vljudno pozdravili ali pokimali z glavo v znak pozdrava, sedaj se bomo pa še kaj
nasmejali ob spominu na skupno romanje, šale ali pa izmenjali kakšno besedo o
lepotah doživetja. Župnik nam je na poti poklanjal ravno toliko duhovnosti, da nas
je božala po duši, nas krepila in bodrila za naprej. Ne preveč ne premalo. Ja, kaj hočemo, očitno je na tem področju profesionalec.
Vsi po vrsti smo spoznali, da smo se o Romuniji motili. Imeli smo nekoliko negativen prizvok o revščini, o trdem komunističnem sistemu, o ciganih ... Ko smo spoznali Romunijo še v notranjost, v srce, smo videli, kako škodljivi so lahko stereotipi,
ki si jih postavimo v svoji glavi. Videli smo ogromno cerkva, obiskali samostane, si
ogledali mesta. Res je, da si vseh imen nisem zapomnila, zapomnila pa sem si vtise
in doživetja – in to šteje.
Pater Cristian nas je povabil v svoj dom. Dom je svetišče vsake družine. V njem se
dogaja ljubezen, intima, včasih tudi žalost ... V dom res ne povabiš vsakogar. Prijatelje, sorodnike in tiste, ki jih imaš rad. Naš župnik pa je pripeljal domov poln avtobus
župljanov. Jaz bi rekla, da sodimo v tisto rubriko, da nas ima rad. Predstavil nam je
svoje starše, sorodnike. Vrata dvorišča so se na široko odprla in vsa „romarska rulja“
se je stlačila na prijetno senčnato dvorišče. Župnikova mama in oče sta razširila roke
in nas objela s pozdravom, nasmehom, iskrečimi očmi, s postrežbo ... Ni čudno, da je
iz takega doma prišel duhovnik, ki služi Bogu in ljudem.

Domov smo se vračali prijetno utrujeni. Zadovoljni, povezani med seboj, z otečenimi nogami, z radostjo v srcu, da je lepo živeti v taki župniji, da ima duhovnost
posebno dimenzijo, ki večno napolnjuje.
Predlagam, da se ob naslednjem romanju prijavite še vi, ki tokrat niste bili zraven.
Pustimo strahove in se prepustimo božjemu objemu. Zagotovo deluje!
Mirjam Šprohar

Napovednik
• V avgustu bo pisarna župnijske Karitas zaprta.
• Brezmadežna nas vabi na prvosobotno pobožnost, ki bo v samostanski kapeli 5.
avgusta, ob 8.30. Lepo vabljeni!
• Na prve dneve v mesecu ste lepo vabljeni k molitvi in sv. maši.
• V ponedeljek, 14. avgusta, bomo pri večerni sv. maši (18.30) slovesno obhajali praznik sv. Maksimilijana Kolbeja, zavetnika našega samostana. Slovesnost bo vodil g.
Jože Drolc. Po maši bo pogostitev za vse. Lepo vabljeni!
• V torek, 15. avgusta, bo 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, 21., do petka, 25. avgusta.
• Vpis v 1. razred verouka je možen ves mesec avgust: ob ponedeljkih in četrtkih od
17.30 do 18.00, ob torkih in petkih po jutranji maši od 7.30 do 8.00.

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.

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

Veroučni urnik za pastoralno leto 2017/2018

Z

veroukom bomo začeli v ponedeljek, 4. septembra. V nedeljo, 10. 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 postnem času.
Za otroke, ki obiskujejo verouk, so »obvezni« liturgični zvezki in listki.
Nedeljska sv. maša je srčika pristnega krščanskega življenja. Otroke spodbudite k
temu že v prvem razredu verouka.

Ura
16.30

Ponedeljek
1. razred

s. Iva Horvat

		

Torek
7. in 8. razred

Četrtek

p. Cristian Balint

5. in 6. razred
Tina Čerin

17.00
17.30

Otroški zbor
Špela Burnik

3. razred

2. razred

Špela Burnik

br. Vladimir Rufin

s. Iva Horvat

Špela Burnik

Svetopisemske urice
19.00
		
		

20.00

Petek

4. razred

Srednješolska mladina Mladinski pevski zbor
in 9. razred
(Anton A,. Ana G.
p. Cristian Balint
in br. Vladimir Rufin

Mojca H.)

Ministranti

1. četrtek v mesecu
br. Vladimir in p. Cristian

Študentska mladina
p. dr. Andrej Šegula

Seznam učbenikov
1. razred:  Praznujmo in se veselimo

4. razred:  Pot v srečno življenje

3. razred:  Kristjani praznujemo skupaj

7. in 8. razred:  V življenje

2. razred:  Praznujmo z Jezusom

5. in 6. razred:  Skupaj v novi svet

