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Junijska praznovanja

Za nami je mesec, poln blagih majniških sapic in pisanega cvetja. Šmarnice so 
odcvetele, odpirajo se dišeče vrtnice. Z njimi pa lepa junijska pobožnost – vrt- 

nice. Vsak dan se bomo po maši priporočili Jezusovemu Srcu. 
Na telovo, 11. junija, bo v cerkvi po večerni sv. maši (18.30) telovska procesija. 

To je lepa priložnost, da pokažemo svojo pripadnost Jezusu Kristusu. 
Dan prvega svetega obhajila: Naših prvoobhajancev je letos 10. To je čudovit 

praznik za prvoobhajance, saj bodo z neizmernim veseljem prejeli Jezusa v zakra-
mentu sv. evharistije. Praznik bomo obhajali v nedeljo, 14. junija, ob 10.30. Sveta 
maša bo samo za prvoobhajance in njihove domače. Slovesnost prvega sv. obhajila 
bo letos zaradi trenutnega zdravstvenega 
stanja precej drugačna. Marsikatera zu-
nanjost bo odpadla, ampak nič zato. Pra-
znovanje je vedno v srcu in srca prvo- 
obhajancev in njihovih družin so pri-
pravljena na srečanje z Gospodom. Lepo 
se zahvaljujem s. Mateji Kranjc in vsem 
staršem za sodelovanje in pripravljenost 
za pripravo same slovesnosti. Prvo obha-
jilo je najlepša priložnost, da se vsi sku-
paj zavedamo, kako močno nas ljubi Kri-
stus, ki postane hrana za naše vsakdanje 
duhovno življenje. Vabim vas, da skupaj 
molimo za otroke, starše in vse njihove 
domače. Vrtnica sv. Petra 

Praznik sv. Petra je naš župnijski praznik. V družini je praznovanje osebnih 
in družinskih praznikov zelo pomembno. Praznično vzdušje pomaga, da se ljudje 
zbližajo in osrečujejo drug drugega. To je potrebno tudi v župniji. Vsakdo mora 
čutiti: to je moja cerkev, to je naš praznik. Letošnje praznovanje župnijskega pra-
znika bo precej drugačno in skromno. V cerkvi bo priložnost za molitev in pogovor 
z Bogom, ki bo čakal na nas v Najsvetejšem zakramentu. Na ta dan je v naši žup- 
niji tudi dan celodnevnega češčenja Jezusa v zakramentu sv. evharistije. Sv. maše 
bodo praznične (ob 7.00, 9.00 in 18.30), naše praznovanje pa bo še bolj duhovno, 
saj nam nihče ne more braniti tega praznovanja. Po večerni sv. maši  na župnijskem 
dvorišču ne bo pogostitve (kot je sicer v navadi). Če bo stanje dopuščalo, bo ta 
pogostitev zelo skromna. Kakšen piškot, kozarec vina, soka ali vode in »varnostna 
razdalja«. Vse to se bo dogajalo pred cerkvijo ali na travi ob cerkvi. Lepo in prisrč-
no vabljeni na naše praznovanje!

p. Cristian Balint

Nedeljska sv. maša

Naši škofje so sklenili, da se s ponedeljkom, 4. maja, ponovno uvede bogosluž-
ja v cerkvah z navzočnostjo vernikov. Tako so se začele tedenske in nedeljske 

maše z zdravimi verniki, ki nosijo zaščitno masko in med seboj ohranjajo varno-
stno razdaljo. V ta namen so slovenski škofje sprejeli posebna navodila, da bi bilo 
sodelovanje pri mašah čim varnejše.

Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je v svojem nedeljskem nagovoru 
po televiziji sporočil, da ne bo več imel nedeljskih nagovorov in da bo duhovno 
misel ob nedeljah zopet prevzela verska oddaja Obzorja duha. 

Tudi iz Vatikana smo lahko vsak dan spremljali papeževo mašo, in tako so s 
ponedeljkom, 18. maja, prenehali s prenosi jutranjih maš iz kapele papeške rezi-
dence. Za opustitev tega ukrepa so se odločili, ker so od ponedeljka, 18. maja, tudi 
v Italiji možna bogoslužja z navzočnostjo vernikov. Sprostitveni ukrepi so vabilo 
vernikom, naj se ponovno vrnejo v svoja oltarna občestva in skupaj praznujejo 
nedeljske in prazniške maše. Izredne razmere so se namreč toliko sprostile, da je 
to zopet mogoče.

Za starejše, kronično bolne in druge zdravstveno ogrožene osebe še vedno velja, 
da so lahko ob nedeljah doma in mašo še naprej spremljajo po televiziji, radiu ali 
na pametnih telefonih in tablicah. Škofje so zagotovili, da bo za prenos nedelj-
ske maše še naprej skrbela javna televizija (TV SLO) in mašo prenašala iz mari-
borske stolnice, s čimer pomaga pri zagotavljanju izvajanja verske svobode (maše 
vsakodnevno prenašata TV EXODUS in Radio Ognjišče). Tako bo poskrbljeno za 
bolnike, ostarele in vernike, ki ne morejo v cerkev in so v strahu za svoje zdravje 
in zdravje drugih ljudi. Škofje kljub temu te vernike vabijo, da gredo k maši vsaj 



enkrat čez teden, če jim zdravje dopušča in če iz upravičenega razloga ne morejo 
izpolniti nedeljske dolžnosti. 

Ves čas epidemije se je pozornost bolj ali manj namenjalo starejši populaci-
ji, kar je prav. Ker pa smo v preteklih tednih vstopili v fazo postopnega rahljanja 
strogih zdravstvenih ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 (Vlada RS je 14. 
maja 2020 preklicala razglašeno epidemijo, njen odlok pa se je začel uporabljati 31. 
maja 2020, Ur. l. RS, št. 68/2020), je primerno, da se pozornost nameni še zdravi 
populaciji.  

Mnogi duhovniki, še posebej župniki, so v preteklih mesecih svojim vernikom 
omogočali nedeljsko mašo preko spleta (FB, internet). Sedaj, ko so se razmere 
toliko umirile in so se cerkve ponovno odprle za bogoslužja z verniki, smo du-
hovniki opustili spletne prenose nedeljskih maš. Nedeljsko in prazniško mašo je 
treba ponovno narediti za osrednji dogodek našega verskega življenja. Skrb, da bi 
se nedeljske maše v naših cerkvah lahko udeležilo čim več zdravih ljudi, ki nimajo 
simptomov okužbe dihal, mora biti prednostna pastoralna naloga vseh.  

Posebna naloga duhovnikov je, da po zgledu svojih pastirjev (papež Frančišek 
in nadškof Stanislav Zore) opustijo spletne prenose nedeljskih maš in vernike srč-
no vabijo k osebni udeležbi pri nedeljski ali prazniški maši. Izkušnja druge nedelje 
v maju, ko so se cerkve prvič odprle za nedeljsko mašo z verniki, kaže, da je po-
polnoma odveč vsak strah, da bodo cerkve premajhne in da bodo nekateri verniki 
morali zaradi varnostnih ukrepov zdravniške stroke (obvezna maska in primerna 
razdalja med verniki) ostati pred vrati.

Kljub temu mnogi zdravi verniki še naprej raje ostajajo doma. Spletne ponudbe 
nedeljskih maš so mnoge vernike, ne samo starejše in bolne, ampak tudi mlajše in 
zdrave, zelo navdušile. Spremljati nedeljsko mašo iz domačega naslonjača je zelo 
vabljivo. Misel na nedeljsko dolžnost je tako pri mnogih vernikih zbledela. Prav 
tako se je vernikov in stroke zelo prijela misel, da je mogoče nedeljsko mašo »spre-
gledati« in jo nadomestiti z »molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje 
besede in spremljanjem maše po radiu, televiziji oziroma spletu ter s prejemom 
duhovnega obhajila«. Spremljati mašo po televiziji, radiu ali spletu je morda lahko 
bolj vabljivo kot zbrati pogum in se nedeljske maše udeležiti osebno v svoji lastni 
župnijski ali v kateri koli drugi cerkvi. Zato potrebuje Cerkev v Sloveniji teme-
ljit razmislek, kako bi kristjani vnovič odkrili smisel zbiranja pri nedeljski maši. 
Čeprav smo o praznovanju nedelje v času epidemije COVID-19 že pisali in na 
mnoga zastavljena vprašanja ponudili zanesljive odgovore, bomo samo s skupnim 
naporom nedeljsko mašo obvarovali tveganja, da se njena vrednost izgubi in se pod 
krinko »skrbi za zdravje« zreducira na mašo, ki je enaka delavniški.

V iskreni želji, da bo nedeljska maša tudi v času epidemije COVID-19, ki je za 
dva meseca prekinila nedeljska praznovanja evharistije z verniki, ponovno postala 

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 
Tel. 01/230 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 

Napovednik

•	 Na	koncu	tega	meseca	bodo	nastopile	tudi	šolske	počitnice.	Dragi	starši!	Bodite	
dosledni in vztrajajte še naprej pri verski vzgoji otrok. 

•	 V	ponedeljek,	1.	junija,	bo	mesečno	srečanje	Karitas.	
•	 V	četrtek,	11.	 junija,	bo	zapovedani	praznik	sv.	Rešnjega	telesa	in	krvi.	Sv.	maše	

bodo po prazničnem sporedu: ob 7.00, 9.00 in 18.30. Prav lepo vabljeni k sv. maši 
in telovski procesiji ob 18.30! 

•	 V	nedeljo,	14.	junija,	bo	ob	10.30	slovesnost	prvega	sv.	obhajila.	Deset	prvoobha-
jancev in njihovih staršev priporočam v molitev. Redna sv. maša ob 9.00 bo daro-
vana kot vsako nedeljo v letu.

•	 V	nedeljo,	14.	junija,	bo	pred	večerno	sv.	mašo	molitev	v	spomin	na	sv.	Maksimili-
jana Kolbeja. Vabljeni!

•	 V	juniju	praznujemo	dan državnosti. Ne pozabimo redno moliti za domovino. 
•	 V	ponedeljek,	29.	junija,	bomo	obhajali	župnijski	praznik	sv.	Petra	s	celodnevnim	

češčenjem. Svete maše bodo po prazničnem sporedu: ob 7.00, 9.00 in 18.30. Lepo 
vabljeni!

središče župnijskega praznovanja, pozivamo duhovnike, posebej župnike, da resno 
premislijo in čim prej opustijo spletne ponudbe nedeljskih maš in vabijo (zdrave) 
vernike, da se osebno udeležijo nedeljske maše v cerkvi, »predvsem zaradi priče-
vanja o svoji identiteti in o svoji pripadnosti Gospodu«. Drugače preti tudi nedelji 
(kot gospodarstvu in sociali) huda recesija, ki se bo poznala še desetletja. Ohrani-
mo pa lahko lepo navado, da »vsak dan odpremo« Sveto pismo in kaj preberemo ali 
zmolimo, na kar nas je v teh dneh navadil televizijski prenos svetih maš.

Izr. prof. dr. Stanislav Slatinek, predstojnik Katedre za cerkveno pravo na TEOF UL


