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Vsi sveti in dan vernih duš

V

mesecu novembru praznujemo
praznik vseh svetih in dan vernih
duš. Turobni jesenski čas, ko se narava
pogreza v počitek, je čas, ki nas spominja na naše minevanje. Spominjamo se
svojih rajnih, ki so pred nami odšli v
večnost. Na praznik vseh svetih in na
dan spomina vernih duš množično zahajamo na pokopališča in tam prižigamo sveče. Prav je, da s svečami ne pretiravamo. Raje prižgimo svečo v svojem srcu in se z molitvijo spominjajmo svojih dragih
rajnih.
Prvi kristjani niso zažigali teles pokojnikov, ker so s tem želeli izraziti vero v vstajenje. Spoštljivo so pokopavali svoje mrtve. Posebej so častili grobove mučencev pričevalcev. Na grobovih so se zbirali na dan njihovega mučeništva, ki je rojstni dan za
nebesa. Cerkev slavi spomin mučencev in svetnikov na dan njihove smrti. Na grobovih mučencev so prvi kristjani obhajali evharistijo. Pokopališča so postala posvečena
mesta. Cerkev je vselej izražala spoštovanje do pokojnih in skrbela za njihove grobove. Kristjani vemo, da zemlja ni naše končno bivališče, še manj je to grob – naš dom
je v nebesih.
Prvega novembra se ne spominjamo svetnikov, katerih imena poznamo, temveč
vseh neimenovanih, nepoznanih in skritih svetnikov. Spominjamo se vseh iz velike
množice, opisane v knjigi Razodetja: »Za tem se mi je prikazala velika množica, ki je
nihče ne bi mogel prešteti, iz vseh narodov, rodov, ljudstev in jezikov« (Raz 7,9).

V množici svetnikov so vsi tisti, ki so brezpogojno verovali v božjo ljubezen in
so zaupali Bogu, da bo poskrbel zanje. Vse naše življenje je pot domov k Očetu. Kot
romarji poznamo Cilj, ne pa poti. Zgodi se, da zaidemo in zgrešimo smer. Oče, ki nas
nenehoma spremlja, nas po Jezusu Kristusu spodbuja, da premagamo vse prepreke
na poti življenja. Naše bivanje in naša minljivost ni pot proti niču, je upanje, da se v
vstalem Jezusu Kristusu iz smrti poraja novo življenje.
Mojca Stegu

Svetniki brez datuma
Svetnice in svetniki,
ki niste našli datuma na koledarjih,
vendar ste od Boga prejeli večno mesto,
molite za nas.
Ponižni obdelovalci zemlje,
velikodušne gospodinje, kuharice in varuške,
delavci v tovarnah, vedno pozorni do drugih,
umetniki, ki ste prinašali lepoto in veselje,
preprosti duhovniki in redovnice,
ki ste zvesto služili Bogu in pričevali o njem,
starši, ki ste v potu svojega obraza skrbeli za svoje otroke,
otroci, ki ste prezgodaj zapustili naš svet,
vsi, ki ste poslušali osamljene
in tolažili obupane,
misijonarji, ki ste ponesli
evangelij do koncev sveta,
molite za nas.
Po Charlesu Delhezu

Zahvalna nedelja

O

b zahvalni nedelji iskrena hvala vsem, ki sooblikujete življenje v naši župniji
in 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.

Dobrodelnost

Napovednik

D

• V nedeljo, 5. novembra, bodo pri sv. maši ob 9.00 sodelovali veroučenci
7. in 8. razreda.

ragi Šempetrčani! Našo faranko, deklico Injo, dobro poznamo. V letu 2015 je
šla v Nemčijo na zdravljenje, da ji bodo noge bolje služile. Ker je bilo to zdravljenje drago in zavarovalnica ni povrnila celotnih stroškov, smo se takrat odločili,
da ji pomagamo.
Tudi v tem pastoralnem letu bo Inja in njena družina potrebovala našo materialno
in molitveno podporo. Prav je, da vidimo stisko bližnjega in nudimo svojo velikodušno pomoč. Zato bomo imeli na nedeljo Kristusa, Kralja vesoljstva, ko bomo vstopili
v teden Karitas, idealno priložnost za sočutje in podporo. Naj na ta dan vsak daruje,
kolikor lahko ali kolikor presodi, da je prav, v nabiralnik, ki bo v ta namen pripravljen
pod korom.
Bog vam povrni za dar in občutek za bližnjega!

Spominska maša v Krnici

N

a prvo oktobrsko soboto sem zopet dobil Borutov klic: »Greš kaj v hribe al' boš
samo spal? Pojdi ven iz megle, tam za gostimi oblaki sije gorko sonce. In glej,
sije tudi zate! Pa še koga vzemi sabo!« Iz meglene Ljubljane smo bili povabljeni v Krnico, kjer je bila maša. Ob oltarju se je pogovor nadaljeval: »Kako si? Živiš s polnimi
pljuči? Si še zavzet, zadovoljen, pokončen? Imaš dovolj rad svoje bližnje? Si jih danes
kaj pobožal?« Pač, Borut nas ni nikoli »šparal«. Sam je bil izjemno goreč kristjan,
mož in prijatelj. Borut Lajevec, ki se je smrtno ponesrečil jeseni 2001 v severni steni
Mojstrovke, nas še zdaj vsako leto zbere pri maši v Krnici. Nekaj let smo hodili pod
steno Mojstrovke, zadnja leta pa je maša kar v Krnici. Naravna katedrala stoji sredi
ošiljenih vršacev, ki jih tu in tam preleti kakšna kavka ali pa airbus. Letos je bila
katedrala še dodatno jesensko okrašena, pogrnjena z živozeleno popašeno travo,
posuta s kravjaki in toplimi sončnimi
žarki. Je bilo pa žarkov dovolj prav za
vse! Pa tudi za vse mimoidoče, ki so se
čudili veliki občestveni množici. Ob
taki maši se vzdušje kar srka. »Mejduš,
kako je lepo! Lepše bo samo še v nebesih!« Tisto uro je bilo res veliko topline
poslane v nebo, prav tja do Boruta, Vikija ter drugih. In nazaj – z opombo:
»Vi ste sol! Pa radi se 'mejte!«

• V ponedeljek, 6. novembra, bo po večerni sv. maši srečanje Karitas.
• V ponedeljek, 13. novembra, bo ob 19.15 mesečno srečanje za člane ŽPS.
• V torek, 14. novembra, bo po večerni sv. maši v samostanski kapeli molitev
v spomin na sv. Maksimilijana Kolbeja.
• V sredo, 22. novembra, bomo obhajali god sv. Cecilije. Vsem pevkam in pevcem
iz vseh župnijskih pevskih zborov iskrene čestitke in veliko božjega blagoslova!
• V nedeljo, 26. novembra, ko obhajamo nedeljo Kristusa, Kralja vesoljstva, bo v naši
župniji tudi nedelja zakonskih jubilantov (10., 20., 25., 30., 40., 50. … obletnica
poroke). Prijave do 23. novembra. Dragi jubilanti, lepo vabljeni!
• V soboto, 2. decembra, bo popoldne delavnica za otroke: izdelovanje adventnih
vencev.
• V nedeljo, 3. decembra, obhajamo nedeljo Karitas. Vsi darovi, ki jih boste namenili
pri sv. mašah, so za ljudi, ki so potrebni pomoči.
• V nedeljo, 3. decembra, začetek adventnega časa in adventne akcije Otroci za otroke. Pri mašah bomo blagoslavljali adventne vence.

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.

Marko Potočnik

Pri Borutovem grobu v hribih

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

