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Iz pepela v življenje

G

ospod,
v pepelu, s katerim
nas duhovnik pokriža,
vidiš prah naših poti in blato,
ki otežuje naše korake.
V njem želiš videti tudi
sled svoje ljubezni.
Iz tega pepela
prebudi novo življenje!
Naj nas tvoj Sveti Duh
vodi po poti evangelija,
poti vere in poti križa.
Daj, da se bomo na poti za Jezusom
vztrajno vzpenjali
proti velikonočni svetlobi.
po Charlesu Wackenheimu

Pepelnica in postni čas

N

a pepelnično sredo začenjamo postni čas, ki nas vsako leto pripravlja na veliko
noč. Postni čas je spokorni čas. Po pustnih norčijah je to streznitev. Kristjani v
tem času pri bogoslužju in v zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu.

Kristus se je pred nastopom javnega delovanja štirideset dni postil v puščavi. O
tem beremo pri treh evangelistih – sinoptikih (Mt 4,1-11; Mr 1,12-13; Lk 4,1-13).
Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek. V teh dveh dneh se le enkrat
na dan do sitega najemo in se vzdržimo mesnih jedi. Strogi post veže kristjane od
izpolnjenega 18. do 60. leta. Za kristjane sicer velja, naj se na vse petke vzdržijo mesnih jedi. Izven postnega časa lahko vzdržek od mesnih jedi zamenjamo s kakšnim
drugim delom pokore. V postnem času pa se moramo ob petkih vzdržati mesnih
jedi; to veže vernike od izpolnjenega 14. leta dalje. Na praznik ali slovesnost v družini
post in vzdržek odpadeta.
Namen posta ni v odpovedi določeni hrani in pijači, temveč v spreobrnjenju srca.
Post je preizkušeno sredstvo duhovne askeze, ki nas skupaj z molitvijo in dajanjem
miloščine postavi v pravo držo do Boga in do bližnjega. S telesom in dušo se stegujemo k Bogu, s telesom in dušo ga molimo. Post je krik telesa po Bogu. Bog in Cerkev
nam želita s to vajo spokornosti pomagati doseči takšno ravnovesje, da bi razum in
svobodna volja obvladovala naše razvade in grešna nagnjenja. Bog nam teh štiridesetih dni ne daje v breme, ampak v blagoslov.
Naj nas ne prestrašijo besede: »Prah si in v prah se povrneš.« To pepelnično besedilo nas želi spodbuditi, da se spreobrnemo in verujemo evangeliju. Različna sredstva
postnega časa – miloščina, molitev, pogostejša udeležba pri sv. maši, zakrament spovedi – nam bodo v veliko pomoč.
Mojca Stegu

D

a bo naša priprava na veliko noč duhovno poglobljena, bomo tudi letos vsak
petek v postnem času ob 18.00 molili križev pot, kjer bodo dejavno sodelovali
člani različnih skupin:

3. marec – ministranti
10. marec – starši veroučencev
17. marec – mladi in birmanci
24. marec – veroučenci
31. marec – člani ŽPS
7. april – zakonci
14. april (veliki petek – zjutraj ob 7.00)
– obiskovalci župnijskih bibličnih skupin
14. april (veliki petek – popoldne ob 15.00)
– bralci božje besede
p. Cristian Balint

Šentpetrski zakladi

Napovednik

O

častitljivi starosti naše župnije govorijo pisni viri, zato smo leta 2000 obhajali že
1200 let, odkar je bila na mestu današnje župnijske cerkve sv. Petra postavljena
prva bogoslužna stavba. Nekdaj je bila to ena največjih pražupnij na Slovenskem s
številnimi podružnicami. Ker je cerkev stala pred mestnim obzidjem, je bila obdana
s pokopališčem. Pokopališče so leta 1779 opustili, ohranilo pa se je osem epitafov
(nagrobnih plošč), ki jih je dal v času popotresne obnove takratni župnik Malenšek
vzidati v stene hodnika pred zakristijo. Ti epitafi so danes poleg dveh plošč in krstnega kamna edini vidni pričevalci cerkve iz srednjeveškega obdobja, iz časa pred
nastankom sedanje cerkve.
Nagrobniki so pripadali bogatim, tudi protestantskim meščanom in plemičem.
Nastali so proti koncu 16. in v začetku 17. stoletja ter predstavljajo redke primere
renesančnega kiparstva pri nas. Z umetnostnozgodovinskega vidika je to ena pomembnejših zbirk nagrobnih plošč na Slovenskem. Nekatere predstavljajo miniaturne arhitekture (oltarjev) s polnoplastično oblikovanimi prizori križanja, angelov in
molivcev iz pokojnikove družine. Druge so bogato okrašene s heraldičnimi reliefi,
povsod pa pomembno mesto zavzema napis, ki govori o mestu in vlogi pokojnika v
takratni družbi. Najlepše med njimi je izdelal mojster Martin Pacobello, ki je v naše
kraje prišel iz Lombardije in tudi drugod po Sloveniji zapustil svoja kiparska dela.
Poleg imenitnih kiparskih umetnin iz preteklosti, ki jih je vse polno v naši cerkvi,
pa je najnovejše kiparsko delo reliefna upodobitev Jezusovega krsta v Jordanu. Za ta
relief nad krstnim kamnom je akademski kipar Marjan Drev uporabil staro menzo
daritvenega oltarja. Tako je ohranil in v novo ureditev vključil pomemben element
nekdanje cerkvene opreme.
Jože Marinko
Martin Pacobello,
nagrobnik Ane Spindler
(1605)
Marjan Drev,
Jezusov krst v Jordanu

• V sredo, 1. marca, je pepelnica. Posebnost postnega časa je križev pot. Pri nas bo vsak
petek ob 18.00, pred sveto mašo. Prav tako ne pozabimo na sveto spoved. Priložnost
vsak dan pred sv. mašo ali med njo.
• V četrtek, 2. marca, bomo molili za duhovne poklice. Lepo vabljeni k molitvi in sv.
maši!
• V petek, 3. marca, se bomo priporočili Jezusovemu Srcu.
• Prvosobotna pobožnost na čast Brezmadežni bo v soboto, 4. marca, v samostanski kapeli. Ob 8.30 bo molitev rožnega venca, nato sveta maša in blagoslov z Najsvetejšim.
• V ponedeljek, 6. marca, bo po večerni sveti maši srečanje Karitas.
• 11. in 12. marca bo duhovni vikend za veroučence.
• V ponedeljek, 13. marca, bo po večerni sveti maši (19.15) seja ŽPS.
• V torek, 14. marca, bo po večerni sv. maši molitev v spomin na sv. Maksimilijana Kolbeja.
• V četrtek, 16. marca, bo ob 19.15 srečanje katehetov.
• V nedeljo, 19. marca, bodo pri sv. maši ob 9.00 sodelovali veroučenci 4. razreda.
• V torek, 21. marca, bo po večerni sv. maši mesečno srečanje biblične skupine, ki jo
vodi p. Cristian.
• Od 19. do 25. marca bomo obhajali teden družine. Lepo vabljeni k molitvi in sv.
maši!
• V petek, 24. marca, bo po večerni sv. maši (19.15) dokumentarni film o jezuitu p.
Ivanu Žužku, šentpetrskem župljanu. Gost večera bo Rok Pisk, ki je avtor omenjenega
filma. Po ogledu bo sledil pogovor in druženje. Vabljeni!
• V petek, 31. marca, bo po večerni sv. maši (19.15) srečanje za starše prvoobhajancev.
• Družinski križev pot bo na tiho soboto, 1. aprila. Lepo vabljeni!
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
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