glasilo
šentpetrske
župnije
v Ljubljani

4. Namesto nakupov cvetja in sveč škofje vabijo vernike, da pri domačem duhovniku darujejo za svete maše (za svoje pokojne sorodnike, za zdravje v družini,
za blagoslov pri delu, za srečen zakon, za uspeh v šoli, za starše, za prijatelje itd.).
Župniki naj po spletu, e-pošti in socialnih omrežjih župljane povabijo k darovanju
za mašne intencije in za vzdrževanje župnije.
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5. Škofje vabijo, da se na večer pred praznikom vseh svetih (1. november) in
spominom vseh vernih rajnih (2. november) ob 18.00 oglasijo zvonovi po vseh
župnijskih cerkvah ter povabijo k družinski in osebni molitvi za rajne (npr. rožni
venec).

november 2020

Priporočila Slovenske škofovske konference
za obhajanje praznika vseh svetih (1. november) in spomina
vseh vernih rajnih (2. november) v času epidemije bolezni COVID-19
1. Zaradi zdravstvenih razmer
se na praznik vseh svetih in spomina vseh vernih rajnih opusti
tradicionalno obiskovanje sorodnikov in prijateljev. Verniki naj
zasebno ali s člani svoje družine
(skupnega gospodinjstva) obiščejo samo grobove v domači župniji
oz. znotraj svoje statistične regije
in tam molijo za rajne.
2. Duhovniki naj blagoslovijo
vse grobove na pokopališču z enega samega mesta (pri pokopališki
kapeli ali cerkvi, križu oziroma
vežici ali ob vhodu), brez blagoslova posameznih grobov in brez navzočnosti vernikov. Blagoslov grobov naj spremlja zvonjenje zvonov župnijske cerkve in pokopaliških kapel. Tako bodo verniki po domovih z molitvijo lažje spremljali to sveto
opravilo.
3. Verniki naj med prazniki v domači župniji opravijo sveto spoved, prejmejo
sveto obhajilo, darujejo za svete maše za pokojne, opravijo dobro delo in prejmejo
odpustek. Kako prejmemo odpustek, je predstavljeno na spletni strani Katoliške
cerkve v Sloveniji.

6. Župniki naj predlog družinske molitve za pokojne za oba večera objavijo
na spletni strani svojih župnij. Predlog molitve bo objavljen tudi na spletni strani
Katoliške cerkve v Sloveniji: https://katoliska-cerkev.si.
7. Duhovniki, redovniki in redovnice ter verniki naj dosledno uresničujejo
državna in cerkvena navodila za preprečevanje epidemije ter ohranitev svojega
zdravja in zdravja bližnjih.

Odlok Apostolske penitenciarije
Na Apostolsko penitenciarijo je prišlo veliko prošenj dušnih pastirjev, ki so
prosili, da bi se letos zaradi epidemije COVID-19 spremenila pobožna dejanja za
dosego popolnih odpustkov za duše v vicah po predpisih Priročnika za odpustke
(conc. 29, §1). Zato Apostolska penitenciarija po posebnem pooblastilu njegove
svetosti papeža Frančiška z veseljem odreja in odloča:
a) Popolni odpustek za vse, ki bodo obiskali pokopališče in molili za pokojne,
čeprav samo v duhu, in ki ga predpis določa samo za posamezne dneve od 1. do 8.
novembra, se lahko prenese na druge dneve istega meseca vse do njegovega konca. Ti dnevi, ki jih posamezni verniki svobodno izberejo, so lahko med seboj tudi
ločeni.
b) Popolni odpustek 2. novembra, določen ob obhajanju spomina na vse verne
rajne, za tiste, ki pobožno obiščejo cerkev ali kapelo in tam zmolijo očenaš in veroizpoved, se lahko prenese ne samo na prejšnjo ali naslednjo nedeljo ali na dan vseh
svetih, ampak tudi na drug dan meseca novembra po svobodni izbiri posameznih
vernikov.
Ostareli, bolni in vsi tisti, ki iz resnih razlogov ne morejo oditi od doma, na
primer zaradi omejitev, ki jih za čas pandemije naloži pristojna oblast, da bi preprečila, da bi se številni verniki zgrnili na svete kraje, bodo lahko prejeli popolni
odpustek, če se bodo le duhovno združili z vsemi drugimi verniki, če bodo popolnoma nenavezani na greh in bodo imeli namen, da bodo, takoj ko bo mogoče,

izvršili ostale tri običajne pogoje (zakramentalna spoved, evharistično obhajilo in
molitev po namenu svetega očeta), pred podobo Jezusa ali blažene Device Marije
zmolili pobožne molitve za pokojne, na primer hvalnice ali večernice iz molitvenega bogoslužja za pokojne, rožni venec ali rožni venec Božjega usmiljenja, druge
molitve za pokojne, ki so ljudem najbolj pri srcu, ali se bodo zadržali v meditativnem branju enega od evangeljskih odlomkov, ki jih ponuja bogoslužje za pokojne,
ali bodo opravili delo usmiljenja, ko bodo Bogu darovali bolečine in nevšečnosti
svojega življenja.
Za lažje doseganje Božje milosti po pastoralni skrbi ta penitenciarija zelo prosi,
da se vsi duhovniki, ki imajo primerna dovoljenja, s posebno velikodušnostjo ponudijo za obhajanje zakramenta sprave in delijo obhajilo bolnikom.
Kar zadeva duhovne pogoje za poln prejem odpustka, spodbujamo, da si pomagate s pojasnili, ki so bila izdana v besedilu »O zakramentu sprave v sedanjem
stanju pandemije«, ki ga je objavila ta Apostolska penitenciarija 19. marca 2020.
Končno z namenom, da bi vse duše v vicah prejele pomoč prošnje vernikov, zlasti
še Bogu všečno oltarno daritev (prim. Conc. Tr. Sess. XXV, decr. De Purgatorio),
vse duhovnike močno vabimo, da na dan spomina vseh vernih rajnih trikrat darujejo sveto mašo po predpisu Apostolske konstitucije »Incruentum Altaris«, ki jo je
izdal papež Benedikt XV., častitega spomina, 10. avgusta 1915.
Ta odlok velja za ves mesec november. Ne glede na kakršne koli nasprotne določbe.
V Rimu, s sedeža Apostolske penitenciarije,
22. oktobra 2020, na god sv. Janeza Pavla II.

Maurus kard. Piazenza, Veliki penitenciarij,
in Chrisophorus Nykiel, Regens

Napovednik
če ne bo ukrepov in prepovedi zaradi epidemije COVID-19
•
•
•
•
•
•
•
•

V ponedeljek, 2. novembra, bo srečanje Karitas.
V ponedeljek, 9. novembra, bo mesečno srečanje za člane ŽPS.
V torek, 10. novembra, bo srečanje biblične skupine.
V soboto, 14. novembra, bo pred večerno sv. mašo molitev v spomin na sv. Maksimilijana Kolbeja.
V nedeljo, 22. novembra, bomo obhajali god sv. Cecilije. Vsem pevkam in pevcem
iz vseh župnijskih pevskih zborov iskrene čestitke in veliko božjega blagoslova!
V nedeljo, 22. novembra, ko obhajamo nedeljo Kristusa, Kralja vesoljstva, se bomo
spominjali vseh zakonskih jubilantov. Dragi jubilanti, iskrene čestitke in Bog vas
blagoslovi!
V nedeljo, 29. novembra, obhajamo nedeljo Karitas. Vsi darovi, ki jih boste namenili v ta namen, so za ljudi, ki so potrebni pomoči.
V nedeljo, 29. novembra, začetek adventnega časa in adventne akcije: Otroci za
otroke. Pri mašah bomo blagoslavljali adventne vence.

Obiščete nas tudi na naslovu: http://www.sveti-peter.si.
Na tej strani najdete najpomembnejše informacije, prav tako pa tudi
Oznanila in Šentpetrski zvon. Vabljeni k ogledu.
SVETE MAŠE: nedelja: 8.00, 9.00, 18.30

med tednom: 7.00, 18.30

Zahvalna nedelja
Ob zahvalni nedelji iskrena hvala vsem, ki se iskreno in z vsem srcem trudite za
življenje v naši župniji ter redno skrbite za čistočo in krašenje naše cerkve. Hvala
za delo in vse vaše darove, molitve in podporo. Hvala vsem, ki si iskreno in po
svojih zmožnostih prizadevate, da bi bilo življenje v naši župniji doživeto. Hvala za
vse darove za svete maše, ki ste jih v preteklem pastoralnem letu darovali, tudi za
gregorijanske, prav tako pa za vse skrite darove.

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.

SV. KRST:

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

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

