glasilo
šentpetrske
župnije
v Ljubljani

Napovednik
• V ponedeljek, 1. maja, pričnemo s šmarnicami. Zjutraj bomo brali šmarnice za
odrasle, zvečer za otroke. Otroci in odrasli, lepo vabljeni!
• V mesecu maju bomo vsak dan ob 18.00 izpostavili Najsvetejše, molili rožni venec
in litanije Matere Božje. Lepo vabljeni!
• V ponedeljek, 1. maja, bo po večerni sv. maši srečanje Karitas.
• V ponedeljek, 8. maja, bo po večerni sv. maši redna seja ŽPS.
• Od 8. do 12. maja bodo potekale neposredne priprave na župnijski praznik prvega
svetega obhajila.
• V soboto, 13. maja, bomo obnovili posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu. Ob
17.30 bo molitvena ura, ob 18.30 sv. maša. Lepo vabljeni!
• V nedeljo, 14. maja, bo ob 10.00 v naši župniji slovesnost prvega svetega obhajila.
Prvoobhajance in njihove starše priporočamo v molitev!
• V nedeljo, 14. maja. bo po večerni sv. maši molitev v spomin sv. Maksimilijana
Kolbeja.
• Od 18. do 26. maja bo birmanska devetdnevnica k Svetemu Duhu. Vabljeni!
• V nedeljo, 21. maja, bodo pri sv. maši ob 9.00 sodelovali letošnji birmanci.
• V sredo, 24. maja, bo ob 17.30 srečanje birmancev z g. birmovalcem, škofom Francem Šuštarjem. Po maši  bo srečanje z župnijskimi sodelavci (ŽPS in ŽGS).
• V soboto, 27. maja, bo romanje otrok, ki so v letošnjem veroučnem letu opravili
Slomškovo bralno priznanje.
• V nedeljo, 28. maja, bo ob 10.00 v naši župniji slovesnost sv. birme. Birmance in
njihove botre priporočamo v molitev!
• V sredo, 31. maja, bo ob 18.30 zaključek šmarnične pobožnosti.
• V soboto, 3. junija, naša župnija roma na Ponikvo, v kraje bl. Antona Martina
Slomška. Prijave sprejemamo s predplačilom v župnijski pisarni. Lepo vabljeni!
• Zaključek veroučnega leta bo v nedeljo, 4. junija.
• Letošnji oratorij bo potekal od ponedeljka, 21., do petka, 25. avgusta 2017. Prijavnice za oratorij boste prejeli v času šmarnic. Za vse ostale informacije vprašajte
animatorje (mladina) ali nam pišite na e-mail: oratorij.svpeter@gmail.com.
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
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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Majska
Spet v deželo je prišel
lepi mesec maj,
s sabo ptičice privel
in zelenja v gaj.

Rad bi zopet v gozd zahajal,
kakor sem nekoč,
rad bi zopet sanje sanjal,
cvetke trgajoč.

Zopet so se razcvetele
v gozdu za vasjo
šmarnice prelepe, bele,
ki dehté sladko.

Šmarnic šopek bi nabral si
in Mariji v dar
bi v kapelici na vasi
ga položil na oltar.
Lojze Grozde

Mesec, ki je pred nami, je najlepši mesec v letu

M

esec maj je že od 16. stoletja posvečen Devici Mariji, Jezusovi in naši materi. V
Slovenijo so šmarnice prišle v 19. stoletju. Verniki so se zbirali po cerkvah, pri
kapelicah in drugih svetih znamenjih ter prebirali šmarnična premišljevanja, molili
rožni venec in litanije. Danes šmarnice združujemo s sveto mašo. Nasprotno od
liturgije so šmarnice ljudska pobožnost – tako kot rožni venec, križev pot in jaslice.
S šmarnicami Slovenci dokazujemo, da smo resnično Marijin narod. Jezus ni
samo človek, temveč Bog, ki se je učlovečil. Njegova mati pa je človeško bitje – prečisto, brezgrešno, popolnoma poslušno Bogu, ki se razodeva po njenem Sinu.
Marija je kot devica in mati trajen vzor Cerkvi, ki se pri njej uči svojega materinstva. V Cerkvi je navzoča kot Kristusova mati in kot Mati, ki jo je Kristus s skrivnostjo

odrešenja dal človeku po apostolu Janezu. Marija zato s svojim novim materinstvom
v Duhu objema vsakogar v Cerkvi in pomaga vsem nam, svojim otrokom, da bi v
Kristusu našli pot v Očetovo hišo.
Marija, ki je Božjo besedo premišljevala in ohranila v svojem srcu, je tista prva
molivka, ki nas uči in vabi v povezanost z Gospodom. V mesecu maju smo še posebej
povabljeni, da z molitvijo rožnega venca sledimo Mariji.
Posamezne dele rožnega venca lahko molimo ob naslednjih dnevih:
ponedeljek: veseli del
torek: žalostni del
sreda: častitljivi del
četrtek: svetli del

petek: žalostni del
sobota: veseli del
nedelja: častitljivi del

Kako molimo rožni venec?
Najprej se pokrižamo, nato molimo:
VERUJEM … in OČENAŠ. Sledijo tri
zdravamarije s prošnjami.

Veseli del:
1. Jezus, ki nam poživi vero.
2. Jezus, ki nam utrdi upanje.
3. Jezus, ki nam vžgi ljubezen.
Nato molimo OČENAŠ in deset ZDRAVAMARIJ z vzkliki:
1. Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha
spočela.
2. Jezus, ki si ga Devica v obiskovanju
Elizabete nosila.
3. Jezus, ki si ga Devica rodila.
4. Jezus, ki si ga Devica v templju darovala.
5. Jezus, ki si ga Devica v templju našla.

Žalostni del:
Prošnje pri prvih treh zdravamarijah se
glasijo:
1. Jezus, ki nam utrdi spomin.
2. Jezus, ki nam razsvetli pamet.

3. Jezus, ki nam omeči voljo.
Vzkliki za naslednjih deset zdravamarij:
1. Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2. Jezus, ki je za nas bičan bil.
3. Jezus, ki je za nas s trnjem kronan
bil.
4. Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
5. Jezus, ki je za nas križan bil.

Častitljivi del:
Prošnje pri prvih treh zdravamarijah:
1. Jezus, ki nam vodi naše misli.
2. Jezus, ki nam vodi naše besede.
3. Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
Vzkliki za naslednjih deset zdravamarij:
1. Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2. Jezus, ki je v nebesa šel.
3. Jezus, ki je Svetega Duha  poslal.
4. Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesa
vzel.
5. Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesih
kronal

Svetli del:
Prošnje pri prvih treh zdravamarijah:
1. Jezus, ki nam daj duha pokorščine.
2. Jezus, ki nam podeli milost čistosti.
3. Jezus, ki nam podeli srečo uboštva.
Vzkliki za naslednjih deset zdravamarij:

1.
2.
3.
4.

Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
Jezus, ki je oznanjal božje kraljestvo.
Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.

5. Jezus, ki je postavil sveto evharistijo.
pripravila Mojca Stegu

Šentpetrski zakladi

P

otem ko smo dve leti romali med umetniškimi deli naše cerkve, ki smo jih imenovali šentpetrski zakladi, izpostavimo ob koncu dve značilnosti, ki dajeta cerkvi sv. Petra posebno mesto med ljubljanskimi cerkvami.
Cerkev, ki še vedno mogočno zaključuje Trubarjevo (nekdaj sv. Petra) cesto, je
sestavljenka različnih stilnih obdobij. Glavna fasada med zvonikoma je moderna,
notranjost pa baročna, zgrajena na še starejši (srednjeveški) zasnovi. V sožitju sobivata sedanjost in preteklost. Svoj osebni pečat so v cerkvi pustila tudi velika imena
slovenskih umetnikov: od stavbenika Gregorja Mačka do freskanta Franca Jelovška,
slikarja Valentina Metzingerja in arhitekta Ivana Vurnika.
Po vstopu v notranjost se pred nami razgrne bogastvo arhitekture, oltarnih slik,
stropnih fresk ter baročno razgibanih angelov in svetnikov. Zaradi belo obarvanih
sten, stebrov, lokov in zidnih vencev je še poudarjena kakovost cerkvene opreme, ki
v polnosti zažari, ko sončni žarki v dopoldanskem času napolnijo notranjost cerkvenega prostora. Bleščeča svetloba ustvarja
praznično razpoloženje, kot bi nam govorila: »Duhovno načelo, ki ga uteleša svetloba, claritas, je vir sleherne lepote in znanja
in neločljiva sestavina veličine arhitekture.
Zakaj tri stvari ustvarjajo lepoto: najprej
celovitost ali popolnost, in zato pravimo,
da niso lepe nepopolne stvari; potem pravilno sorazmerje ali skladnost; in nazadnje
svetloba, luč, in zares pravimo, da so lepe
tiste stvari, ki so svetle. Ker dojemanje
lepega prinaša mir in se naša želja enako
poteši v miru, v dobroti in v lepoti, začutimo, kako nas vse preplavlja veliko veselje«
(Umberto Eco).
Slika: Notranjščina cerkve
foto Andrej Gombač

