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Zahvala družine Klemenčič

S

poštovane župljanke in župljani!

Inja, za katero ste ponovno tako velikodušno darovali, je prerasla svoj električni voziček. V kratkem bo dobila novega in del nabirke bomo porabili za določene
električne funkcije vozička, ki jih ZZZS predstavlja kot nadstandard, za Injo pa so
zelo pomembne in so samoplačniške. Preostanek sredstev smo porabili za plačilo
stroškov prilagoditve opornic v Nemčiji. Prav opornice so namreč zaslužne, da Inja
pri enajstih letih še ni potrebovala nobene ortopedske operacije, kar je pri podobnih
diagnozah redkost.
Vsem skupaj bi radi izrazili hvaležnost, da ste prepoznali dober namen in v tako
velikem številu pomagali. Še naprej se priporočamo v molitev in Bog vam povrni.
Vaša družina Klemenčič

Sveti Miklavž v naši župniji
Dragi župljani! Voščimo vam blagoslovljene božične praznike in pri
jaslicah veliko duha preprostih pastirjev. Želimo vam hvaležnosti in
radosti, saj nas Emanuel vedno znova preseneča s svojo bližino.
Blagoslovljen božič in veliko božjega blagoslova v letu 2018 vam želimo
bratje minoriti iz samostana sv. Maksimilijana Kolbeja!

V

torek, 5. 12., nas je tudi v naši župniji obiskal sv. Miklavž. V predzgodbi so se
med seboj pomerili hudički in angelčki, vsak s svojo šolo. Angelčki so imeli
glasbeno šolo, hudiči pa »šundr šolo«. Hudički so pod Luciferjevim vodstvom angelčkom ukradli sije, zato so potem ti vse pozabili in niso mogli igrati na glasbila.
Med gledalci se je nato našel Jakec,
ki se je velikodušno javil, da odide
na nevarno pot v pekel. Tam se je
skušal dogovoriti, da bi hudički
vrnili sije, a jih niso želeli. Jakec je
na pomoč poklical Boga, ki mu je
pomagal, tako da so angelčki lepo
igrali in s tem priklicali sv. Miklavža, ki je nato obdaril otroke. Sicer so
jim ves čas nagajali parklji, vendar
to ni pokvarilo dobrega vzdušja.
Peter Rovtar

Evharistija ali sv. maša

V

naslednjih številkah Šentpetrskega zvona bomo razlagali sveto mašo. Saj res, kaj
pa je to evharistija? Ni nam treba biti nerodno, če tega ne vemo natančno, saj
evharistija ni pogosta v našem vsakdanjem besednjaku. Beseda je namreč grškega
izvora. Grški izrazi, ki se začenjajo z ev-, se nanašajo na nekaj lepega, navdušujočega. Zelo dobro poznamo evforijo navijačev, ko se veselijo vrhunskih dosežkov naših
športnikov. Tudi pri evharistiji gre za nekaj lepega.

Izraz sveta maša izhaja iz latinske besede missa, ko duhovnik na koncu maše reče:
Ite, missa est. Danes je to: Pojdite v miru. A beseda missa ne pomeni 'mir', ampak
pomeni 'poslanstvo'. Pojdite, poslani ste, da v življenje ponesete mir – vendar ne miru
nedejavnosti, poležavanja na kavču. Ne, Jezus nas ne pošilja v takem miru. Jezus govori: pojdite, poslani ste, da delate to v moj spomin. In kaj je to, kar naj delamo v
njegov spomin? Tisto, kar smo videli in doživeli pri maši. In kaj je to, kar smo videli
in doživeli? To je njegova ljubezen. Torej: pojdite in si pokažite ljubezen med seboj,
sredi vsakdanjega življenja. Doživeli smo tudi njegovo odpuščanje, torej: pojdite in
si odpuščajte. Doživeli smo njegovo spremenjenje, torej: pojdite in se spremenite.
Doživeli smo pravega Jezusa, kot da vmes ni minilo dva tisoč let. Torej pojdite in naj
Jezus po vas živi tudi danes.

Napovednik

Začeli smo kar na koncu. In prav je tako, saj se maša šele takrat začne – v našem
življenju. Da bi se to lahko zgodilo, poglejmo pod zastor sv. maše. Morda se zdi oddaljena od nas, ampak prav to ni, saj se dogaja samo zaradi nas.

• V soboto, 6. januarja, je prva sobota v mesecu, ko se bomo priporočili Marijinemu
brezmadežnemu srcu. Ob 18.00 bomo molili rožni venec, ob 18.30 pa bo sveta
maša. Vabljeni!

Priprava na sveto mašo
K sveti maši nas vabi zvonjenje. To vabilo gotovo ni hrup, čeprav nekatere ljudi
zelo moti. Za vernega je lahko to kot poslušanje utripanja Jezusovega srca. Jezusovo
srce bije, ko vabi, da se zberemo ob njem, ob njegovih darovih za nas.
Ob vratih nas čaka kropilnik. Glavna v njem je blagoslovljena voda. Ne bojte se
blagoslovljene vode! Z njo se pokrižamo. Vse je odvisno od tega, kar so nas učili starši
in kakšen zgled smo imeli v njih. Veliko število kristjanov se namreč ne pokriža, ampak se samo popika. Zanimiva novost, ki postaja že stara. Zlepa ni več mirnih lepih
kretenj trojnega križka ali čez celo telo z lepo iztegnjeno dlanjo. Ta površnost je del
naše splošne površnosti. Ampak kropilnik je postavljen tam, da nas spomni na veliko
stvar: z vodo sem bil krščen, zaradi krsta se lahko približam oltarju.
Podobno je tudi poklek pri klopi včasih bolj cincanje. Če to naredim samo iz navade, se mi bo zgodilo kot že kateremu, da bom tudi na kulturnem dogodku pokleknil,
preden grem do sedeža. In vendar velja, da kdor bo pokleknil pred Bogom, mu ne bo
treba poklekniti pred nobenim človekom.
Vsakdo ima v cerkvi svoj prostor. Pot do njega vodi čez cerkveni prag. Tam spremenim svoje obnašanje, saj stopam v posvečen prostor. Del te posvečenosti postajam
tudi sam, če le zunaj odvržem žvečilni gumi, utišam mobitel, pokrijem ramena …
Moje razvade me lahko samo raztresajo in vsi vemo, kako velika je nevarnost raztresenosti pogledov in misli v cerkvi. Ta se spozna po oziranju po drugih in takih otožno
zamišljenih pogledih v prazno. Ali obstaja zoper to kakšna pomoč? Pomemben je čas.
Čas, ki me pripravi. Za zbrano sveto mašo je potrebno malo: pridem predčasno in se
umirim ob molitvi, v tišini in ob podobah.
Se nadaljuje.

p. Cristian Balint

• Če kdo želi v mesecu januarju blagoslov hiše ali stanovanja, naj nas osebno povabi.
Z veseljem se bomo oglasili!
• Januar je mesec verskega tiska, zato vabimo k branju Družine, Ognjišča in drugih
katoliških časopisov in revij. Naročila za Mohorjeve knjige za leto 2019 sprejemamo do sredine februarja.
• V četrtek, 4. januarja, je četrtek pred prvim petkom in bomo molili za duhovne
poklice. Vabljeni!
• V soboto, 6. januarja, obhajamo praznik Gospodovega razglašenja (Sveti trije kralji). Maše so po prazničnem sporedu: ob 7.00, 9.00 in 18.30. Lepo vabljeni!

• V nedeljo, 7. januarja, obhajamo nedeljo Jezusovega krsta. S to nedeljo se konča
božični čas.
• V nedeljo, 7. januarja, bodo pri sv. maši ob 9.00 sodelovali veroučenci 4. razreda.
• Verouka ne bo do ponedeljka, 8. januarja.
• V ponedeljek, 8. januarja, ima ŽPS svojo redno mesečno sejo ob 19.15.
• V četrtek, 18. januarja, bo začetek molitvene osmine za edinost kristjanov.
• V petek, 19. januarja, bo po večerni sveti maši v veroučni učilnici srečanje bralcev
božje besede pri bogoslužju.
• Dobrodelni koncert naše župnijske Karitas bo v soboto, 20. januarja 2018, ob 16.45
v župnijski cerkvi sv. Petra v Ljubljani. Vabljeni!
• V nedeljo, 28. januarja, obhajamo nedeljo Svetega pisma. Ne pozabimo na pogosto
branje Svetega pisma!

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.
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