glasilo
šentpetrske
župnije
v Ljubljani

Napovednik
• V ponedeljek, 3. februarja, bo po večerni sv. maši redno mesečno srečanje župnijske Karitas.
• V ponedeljek, 10. februarja, bo ob 19.15 redna mesečna seja ŽPS.
• V torek, 11. februarja, bo svetovni dan bolnikov. Slovesna sv. maša bolniške župnije bo ob 18.30 v naši župnijski cerkvi. Vabljeni!
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• V torek, 11. februarja, bo po večerni sv. maši srečanje biblične skupine.
• V petek, 14. februarja, bo po večerni sv. maši molitev v spomin sv. Maksimilijana
Kolbeja. Vabljeni!

februar 2020

• 17. in 18. februarja bo spovedovanje otrok, ki obiskujejo verouk.
• V sredo, 26. februarja, bo začetek postnega časa in pepelnica – strogi post. Veroučenci in starši so lepo vabljeni k večerni sveti maši.
• V postnem času ste lepo vabljeni k pobožnosti križevega pota, ki bo vsak petek
pred sveto mašo (ob 18.00).
• V petek, 28. februarja, bodo križev pot molili starši naših veroučencev (ob 18.00).
• V petek, 28. februarja, bo po večerni sv. maši (ob 19.15) srečanje za vse starše veroučencev.

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

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

Tel. 01/230

Na koga v župniji lahko računamo?

S

veti Pavel poudarja, da smo po krstu vsi kristjani postali udje Kristusovega
telesa, Cerkve. Pri krstu smo prejeli delež pri Kristusovem duhovniškem, preroškem in kraljevskem poslanstvu. Odtlej ne pripadamo več sami sebi, ampak
Kristusu, ki je za nas umrl in vstal. Po krstu včlenjeni v Kristusa so krščenci upodobljeni po njem, ki je »prvorojenec med mnogimi brati« (Rim 8,29). Krst nas
vključi v občestvo, da bi evangelij na različne načine vse svoje življenje prinašali
ljudem, s katerimi se srečujemo. Bog po imenu kliče vsakogar izmed nas.
Vsak izmed nas ima edinstveno in posebno vlogo, ki mu jo je Bog namenil v
svojem odrešenjskem načrtu in je namesto nas ne more izpolniti nihče drug. Sveti
John Henry Newman poudarja, da si moramo vsi kristjani vedno znova prizadevati za to, da temu Božjemu klicu prisluhnemo in se nanj odzovemo: »Kajti nismo
poklicani samo enkrat, ampak večkrat; Kristus nas kliče vse naše življenje.« Naloga
vsakogar izmed nas je, da Božjo voljo razločimo, jo sprejmemo in živimo. To je naš
osebni odgovor na klic k svetosti.
Vsi kristjani imamo zato dolžnost, da si prizadevamo iskati odgovor na vprašanje, kako bi lahko služili poslanstvu Cerkve. Duhovniki, ki so posvečeni, spodbujajo duhovniško službo vseh krščenih. Poslanstvo vedno izhaja iz občestva, ki
mu pripadamo in v katerega smo bili krščeni. Župnije morajo zato postati kraj
kristjanovega razločevanja poklicanosti; kraj, kjer bogoslužje, oznanjevanje, dobrodelnost in življenje v občestvu spodbujajo župljane vseh starosti, da si prizadevajo prepoznavati svojo poklicanost in jo živeti. Spoznanje, da je Cerkev občestvo
verujočih s poslanstvom, ki ji ga je zaupal Bog, je lahko pomemben korak pri tem,
da naše župnije postanejo dom, za katerega skrbimo vsi župljani. Zavedati se moramo, da ima kot član občestva prav vsak izmed nas posebno poslanstvo.

Vsi smo »po krstu včlenjeni v Kristusovo skrivnostno telo in po birmi okrepljeni z močjo Svetega Duha« (LA 3). Vsi smo poklicani k temu, da prepoznavamo in
sprejemamo klic k polnosti življenja in ljubezni ter sodelujemo pri odkrivanju najučinkovitejših poti za oznanjevanje evangelija v današnjem času. Člani ŽPS imajo
v župniji še posebno pomembno nalogo, saj z župnikom delijo odgovornost za to,
kakšna bo naša župnija v prihodnosti.
Pri izbiri novih članov župnijskega pastoralnega sveta moramo biti zato zelo
pozorni na to, da v osebah, ki jih bomo predlagali za člane, prepoznamo darove,
s katerimi lahko prispevajo k temu, da bo naša župnija bolj živa, bolj povezana
in odprta. Morda smo sami spoznali, kako lahko prispevamo k temu, da bo naša
župnija na določenem področju še bolj zaživela, in smo svoje darove dali na razpolago občestvu.
Za življenje župnije, vzgojo za soodgovornost župljanov, možnost njihovega
sodelovanja pri pastoralnem delu v župniji in prizadevanju za oznanjevanje evangelija pa je zelo pomembno, kateri predstavniki župnijskega občestva postanejo
člani župnijskega pastoralnega sveta, tega posvetovalnega telesa, ki župniku pomaga pri načrtovanju, spremljanju, spodbujanju in izvajanju pastoralnega dela v
župniji. Zato je pomembno, da župljani, ki imate pravico podati svoje predloge za
člane ŽPS (tisti, ki ste dopolnili 16 let in prejeli zakramente uvajanja: krst, birmo in
evharistijo), ob predlaganju novih članov ŽPS razmislite, ali ima oseba, ki jo nameravate predlagati za članstvo v ŽPS, poleg nekaterih nujnih pogojev (kot so: trdna
vera, nravno življenje in razsodnost, starost najmanj 16 let ter prejem zakramentov
uvajanja) tudi druge potrebne kvalitete in sposobnosti za sodelovanje v župnijskem
pastoralnem svetu, s katerimi bo pripomogla k skupnemu dobremu župnije. Le
tako bo naša župnija lahko postala – kot pravi papež Frančišek – »občestvo občestev« (prim. PiP 80); »svetišče, v katero žejni prihajajo pit, da bi nadaljevali pot, in
središče nenehnega misijonarskega poslanstva« (EG 28).
Priročnik za izbiro članov župnijskega
pastoralnega sveta (2020–2025)

Zahvala dosedanjim članom ŽPS
za delo v preteklem mandatu (2015–2020)

D

obro velikokrat ostane pred očmi mnogih skrito. A vaše požrtvovalno delo,
ki ste ga opravili v zadnjih petih letih, spoštovani člani župnijskega pastoralnega sveta, ni ostalo neopaženo. Zaradi vašega darovanja, zaradi vašega dejavnega
odgovora na Božje povabilo, je naša župnija drugačna, lepša, bogatejša.
Zato vam v imenu župnijskega občestva izražamo svojo iskreno zahvalo za vse
vaše skrbi, napore, prizadevanja, pogovore, skrite molitve in prosti čas, ki ste jih
darovali za skupno dobro naše župnije.
p. Cristian Balint, župnik

Molitev za modro izbiro članov župnijskega pastoralnega sveta
Dobri Bog,
pred nami je za našo župnijo pomemben dogodek, dan,
ko bomo izbirali člane župnijskega pastoralnega sveta.
Pomagaj nam,
da bomo v svojih bratih in sestrah po navdihu Svetega Duha prepoznali tiste,
ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali najbolje
in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in odgovornostjo.
Pomagaj nam,
da jim bomo tudi vsi ostali župljani pri tem odgovornem delu,
vsak po svojih močeh, pomagali s svojimi darovi,
in bomo tako skupaj skrbeli za bogato življenje naše župnije.
Amen.

Skupaj rastemo in se povezujemo v največjo slovensko družino

V

nedeljo, 2. februarja 2020 se bo založba Družina že tradicionalno zahvalila
bralcem za zvestobo z darilom, ki bo priloženo 5. številki Družine. To darilo,
knjigo z recepti, ki jih je za tednik Družina pripravil župnik Marko Čižman, lahko prejmejo tudi tisti, ki na Družino
niso naročeni, tako da izpolnijo naročilnico in prejmejo poleg knjižice še 3
naslednje izvode Družine brezplačno.
Katoliški mediji si prizadevamo,
da vas informiramo, predvsem pa, da
ključne informacije in dogodke analiziramo in osmislimo, da vam pomagamo oblikovati pogled na stvarnost
v luči krščanstva, da vas spodbudimo,
opogumimo in navdušimo za zasebno in javno življenje po Kristusovem
zgledu in nauku.

