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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 
Tel. 01/230 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 

Napovednik

•	 Uradne	ure	župnijske	pisarne	so	zopet	po	ustaljenem	urniku:	ob	ponedeljkih	 in	
četrtkih:	16.00–17.00,	ob	torkih	in	petkih:	10.00–11.00.

•	 Z	veroukom	bomo	začeli	v	ponedeljek,	7.	septembra.	Urnik	je	objavljen	na	župnij-
ski spletni strani in v avgustovski številki Šentpetrskega zvona.

•	 V	ponedeljek,	7.	septembra,	bo	po	večerni	sv.	maši	srečanje	župnijske	Karitas.
•	 V	ponedeljek,	7.	septembra,	ste	srednješolci	in	gimnazijci	lepo	vabljeni	na	mladin-

sko srečanje, ki bo ob 19.30 v mladinski sobi.
•	 V	torek,	8.	septembra,	bo	praznik	Marijinega	rojstva.	Sv.	maše	bodo	po	praznič-

nem razporedu: ob 7.00, 9.00 in 18.30. Lepo vabljeni!
•	 V	 nedeljo,	 13.	 septembra,	 bomo	 obhajali	 katehetsko	 nedeljo	 (blagoslov	 šolskih	

torb,	učbenikov	in	šolskih	potrebščin).
•	 V	ponedeljek,	14.	septembra,	ima	ŽPS	po	večerni	sv.	maši	svojo	mesečno	sejo.
•	 V	ponedeljek,	14.	septembra,	na	praznik	povišanja	sv.	Križa,	lepo	vabljeni	k	molitvi	

in sv. maši. 
•	 Nedeljo	svetniških	kandidatov	ljubljanske	metropolije	–	profesorja	Antona	Strleta,	

škofa	Janeza	Frančiška	Gnidovca,	škofa	Friderika	Baraga,	nadškofa	Antona	Vovka,	
duhovnika	Andreja	Majcna	–	bomo	letos	obhajali	v	nedeljo,	20.	septembra	2020,	v	
uršulinski cerkvi svete Trojice v Ljubljani. V ospredju praznovanja bo lik Božjega 
služabnika	profesorja	Antona	Strleta,	katerega	105.	obletnico	rojstva	smo	obhajali	
januarja letos. Ob 16. uri bo v cerkvi molitvena ura. Sledilo bo somaševanje, ki mu 
bo	predsedoval	ljubljanski	nadškof	metropolit	msgr.	Stanislav	Zore	OFM.

Novo pastoralno leto – priložnost za rast v veri

Pred	nami	je	novo	pastoralno	leto.	Pomislili	boste:	»Še	eno«.	Cilj	pastoralnega	
leta je, da nam je opora v rasti vere, ki smo jo prejeli pri sv. krstu. Novo pasto-

ralno leto bo v naši župniji zaznamovano tudi z zakramentom sv. birme.
Naši	pogledi	na	ta	zakrament	so	zelo	različni.	Za	ene	je	to	zaključek	obiskovanja	

verouka,	na	žalost	tudi	slovo	od	obiska	sv.	maše	in	oddaljitev	od	Cerkve	in	župnije.	
Za	druge	je	to	del	tradicije,	ki	je	ne	gre	opustiti.	Za	tretje	potrditev	tega,	kar	smo	
prejeli pri sv. krstu. Na žalost je sv. birma vse prevečkrat razumljena narobe: kot 
konec	neke	poti,	kot	slovo	od	neke	izkušnje,	kot	nekaj,	kar	»opravim«,	kot	nagrada	
za	zvesto	prihajanje	k	verouku	…	Sam	si	želim,	da	bi	letos	ta	zakrament	poskušali	
prav	ovrednotiti	in	ga	predstaviti	kot	dar,	torej	kot	dar	sv.	Duha,	ki	smo	ga	prejeli	že	
pri	krstu,	a	mu	v	svojem	življenju	nismo	dajali	dovolj	prostora.	Zakrament	sv.	bir-
me	je	potrditev	tega	daru,	je	prošnja,	da	napolni	naša	srca,	da	bi	lahko	obrodili	sa-
dove. Sveto pismo našteva 
dvanajst	sadov:	»ljubezen,	
veselje, mir, potrpežlji-
vost, blagost, dobrotlji-
vost, krotkost, zvestoba, 
skromnost, zdržnost, či-
stost«	(prim.	Gal	5,22-23).	

Zelo	 si	 želim,	 da	 bi	
letos našli načine, kako 
starše aktivneje vključiti v 
samo pripravo na birmo. 
Mnogi	 od	 njih	 ne	 živijo	
vere	ali	pa	je	njihova	vera	 fo
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plitva.	Zato	bo	treba	bolj	kot	sestanke	pripravljati	srečanja,	ki	bodo	uvajanje	v	vero	
in cerkveno leto, pa tudi v molitev in bogastvo sv. maše. 

Pred	nami	je	tudi	novo	veroučno	leto.	Vabim	vas,	da	ga	vzamemo	kot	priložnost	
in ne kot breme, kajti samo na ta način bomo začutili, da gre za vrednoto, ki je opo-
ra v rasti vere, pa tudi pot rasti v zrele in samostojne osebnosti. 

Papež	Frančišek	 v	 apostolski	 spodbudi	Kristus	 živi	 spregovori	 tudi	 o	prevla-
dujoči	kulturi	današnjega	časa,	ki	 jo	 imenuje	»kultura	začasnega«,	kar	 je	slepilo.	
Verjeti,	da	nič	ne	more	biti	dokončno,	 je	prevara	 in	 laž.	Pogosto	kdo	reče,	da	 je	
danes	zakon	»iz	mode«	…	V	kulturi	začasnega,	relativnega	mnogi	govorijo,	da	je	
pomembno	»uživati«	ta	trenutek,	da	ni	vredno	zavezati	se	za	vse	življenje,	spreje-
mati	dokončnih	izbir	…	Jaz	pa	prosim,	da	ste	revolucionarni,	prosim,	da	hodite	
proti toku, tako je, v tej točki vas prosim, da se uprete kulturi začasnega, ki je na 
dnu prepričana, da niste sposobni sprejeti odgovornosti in da niste sposobni zares 
ljubiti	(prim.	KŽ,	št.	264).

Želim,	da	bi	otroci	 in	mladi	ob	odraslih	začutili,	da	Kristus	vsakogar	od	njih	
kliče po imenu, da bi v prijateljstvu z njim v polnosti zaživeli podarjeno življenje.

Naj	nam	novo	pastoralno	in	katehetsko	leto	pomaga,	da	bomo	v	svojih	druži-
nah,	v	župniji,	pa	tudi	v	svojih	vsakdanjih	okoljih,	kjer	živimo	ali	delamo,	dali	Bogu	
več	prostora	in	pustili,	da	se	dotakne	naših	src.

p. Cristian, župnik

Papež Frančišek dodal nove vzklike v Lavretanske litanije 

(Pismo predsednikom škofovskih konferenc; Vatikan, 20. junij 2020)

Spoštovani, kot romarica proti svetemu Jeruzalemu, da bi uživala v neločlji-
vem	občestvu	 s	Kristusom,	 svojim	Ženinom	 in	Odrešenikom,	Cerkev	 stopa	

po	poteh	zgodovine	v	za-
upanju Vanjo, ki je vero-
vala	Gospodovi	besedi.	Iz	
evangelija vemo, da so se 
namreč Jezusovi učenci 
od	 samih	 začetkov	 nau-
čili	slaviti	»blagoslovljeno	
med	 ženami«	 in	 računa-
ti na njeno materinsko 
priprošnjo.	 Krščanska	
pobožnost je Devici Ma-
riji, ki je privilegirana in 

zanesljiva	pot	do	srečanja	s	Kristusom,	skozi	stoletja	namenila	nešteto	naslovov	
in vzklikov. Tudi v današnjem času, ki je prepreden z razlogi za negotovost in 
zmedenost, se Božje ljudstvo še posebno z naklonjenostjo in zaupanjem pobožno 
zateka	k	Njej.	Kot	razlagalec	tega	čutenja	je	papež	Frančišek,	ko	je	sprejel	izražene	
želje,	odločil,	da	se	v	obrazec	litanij	blažene	Device	Marije,	ki	jim	pravimo	»Lavre-
tanske«,	vnese	vzklike	»Mati	usmiljenja«,	»Mati	upanja«	in	»Tolažba	beguncev«.	
Prvi	vzklik	bo	umeščen	za	»Mati	Cerkve«,	drugi	za	»Mati	milosti	Božje«,	tretji	pa	
za	»Pribežališče	grešnikov«.	Vesel	sem,	da	vam	sporočam	ta	odlok	v	vedenje	 in	
izpolnitev ter izkoriščam to priložnost, da vam izrazim svoje spoštovanje. 

Vdan v Gospodu, kardinal Robert Sarah,  
prefekt Kongregacije za bogoslužje in disciplino zakramentov

(prevod: Vatican News, slovenska redakcija)

Molitev za duhovne poklice – naša naloga

»Duhovni	poklic	–	zaklad	v	glina-
sti	posodi	(prim.	2	Kor	4,7)«	je	geslo	
letošnjega	 tedna	molitve	 za	 duhovne	
poklice, ki ga bomo v tem letu izje-
moma	obhajali	 od	 6.	 do	 13.	 septem-
bra	2020.	Geslo	nas	hoče	spomniti	na	
dve resničnosti: na veliko dragocenost 
daru	 duhovnega	 poklica,	 ki	 ga	 Bog	
nameni in podari izbranemu človeku, 
ter	na	šibkost	in	krhkost	bitja,	v	kate-
ro	Bog	položi	svoj	dragoceni	dar.	Zato	
je toliko bolj na mestu, da v mesecu 
septembru,	ko	mnogi	fantje	in	dekleta	
premišljujejo o svoji življenjski pokli-
canosti	 in	poslanstvu,	 zanje	 zavzeto	 in	 goreče	molimo.	Zlasti	 prosimo	 za	 luč	 in	
moč	Svetega	Duha	tistim	mladim,	ki	jih	Bog	kliče	v	svojo	posebno	službo,	da	bodo	
jasno	videli	 in	prepoznali	Božji	dar	duhovnega	poklica	ter	kljub	zavedanju	svoje	
človeške	krhkosti	Bogu	pogumno	izrekli	svoj	življenjski	»DA«.

12.	septembra	bo	molitveni	dan	za	duhovne	poklice	na	Brezjah.	Zbiranje,	moli-
tev rožnega venca in animacija ob 8.30, maša ob 10.30. Lepo vabljeni!
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