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Adventni prt je že na mizi, 
molitev, duša prosi milosti: 

popačena je 
zemlja mojega srca, 

daleč, predaleč od Boga. 
Kar moje je, 

je umazano, nevredno. 
Marija, ti izmij srce 

z lepoto, 
ki te krasi kot sveto, 

da prazno, čisto, vredno 
sprejelo bo Boga.

Iz zidov zla,  
stebrov, ki me zapirajo v temo,  

rešuješ Ti,  
saj greha ne poznaš.  

Ti zmagala si,  
Ti si pustila v razvalinah  

kačji grad. 
Marija, Mati brez madeža,  

izprosi mi luči  
od Svetega Duha!

Služba izrednega delivca obhajila

Za dostojno obhajanje bogoslužja so potrebni bogoslužni sodelavci. V naši žu-
pniji se vse bolj kaže potreba tudi po izrednem delivcu obhajila. V izjemnih 

primerih, kadar je pri sv. maši večje število vernikov, podelí duhovnik pooblastilo 
verniku, ki mu pomaga deliti sveto evharistijo, obhajilo. To vlogo pri nas vršita 
dva: redovnica sestra Snežna Knehtl in laik ministrant Peter Rovtar. Ker je potre-
ba očitna, ob nedeljah skoraj redno, je prav, da – v skladu s cerkveno zakonodajo 
– znotraj župnijskega občestva poiščemo laika, ki bo lahko pridobil škofovo poo-
blastilo za opravljanje službe izrednega delivca obhajila. S pomočjo vaših predlo-
gov bomo lažje izbrali.

Pogoji za pridobitev pooblastila
1. Škofovo pooblastilo za opravljanje 

službe izrednega delivca obhajila lah-
ko prejme tisti, ki izpolnjuje osnovne 
pogoje in se na službo primerno pri-
pravi.

2. Izredni delivec obhajila mora biti 
star najmanj 21 let in je že prejel za-
krament svete birme. Če je poročen, 
mora imeti tudi sklenjen zakrament 
svetega zakona.

3. V župniji mora biti zaradi svoje življenjske in krščanske drže spoštovan, prav tako 
tudi člani njegove družine.

4. Imeti mora spoštljiv odnos do bogoslužja, zlasti do svete evharistije, do cerkvenih 
predstojnikov, pripravljen mora biti služiti bližnjemu, se v javnosti zavzemati za 
krščanske vrednote in vzorno opravljati svoj poklic.

5. »Med drugim je treba predvideti, da je vernik za to službo pravilno poučen o ev-
harističnem nauku, o značaju svoje službe, o predpisih, ki se jih je treba držati za 
dolžno spoštovanje do tako vzvišenega zakramenta, in o predpisih glede pripusti-
tve k svetemu obhajilu« (Navodilo o sodelovanju laikov pri službi, čl. 8, 2).

6. Kandidat mora opraviti poseben seminar za izredne delivce obhajila, ki ga v posa-
mezni škofiji organizira škofijska liturgična komisija, upoštevajoč program, ki ga 
je pripravila Slovenska liturgična komisija in potrdila Slovenska škofovska kon-
ferenca, obsega pa teološki, duhovni, pravno-liturgični in praktični vidik službe 
izrednega delivca obhajila.

7. Za tiste, ki zmorejo, se priporoča poglobljeno izobraževanje za bogoslužne sode-
lavce, ki ga izvaja eden od programov Katehetsko pastoralne šole.

8. Morebitne stroške priprave poravna posamezna župnija.



Župnijske skupine se predstavljajo

Na rojstvo našega Gospo-
da se s pripravo pev-

skega božičnega programa 
pripravljamo tudi v ženskem 
pevskem zboru Laetitia  (lat. 
'veselje'). Zbor sestavljamo 
večinoma pevke iz šentpetr-
ske župnije, v svoje vrste pa 
z veseljem sprejemamo prav 
vse, ki imajo veselje do petja, 
druženja in vsega lepega, kar 
nas obdaja. 

Prvič se je Laetitia v naši župniji predstavila jeseni leta 2017, sedaj pa nam lah-
ko prisluhnete dvakrat mesečno pri družinski nedeljski sveti maši. Naš repertoar 
obsega cerkvene pesmi slovenskih skladateljev, zapojemo pa tudi pesmi iz reperto-
arja mladinskih zborov, občasno tudi dela tujih skladateljev. Program prilagajamo 
cerkvenemu letu in cerkvenim praznikom, slišite pa nas lahko tudi na koncertu za 
Karitas ali podobnih dogodkih. Z orglami nas običajno spremlja Peter Poredoš, s 
flavto pa se nam pogosto pridruži Pia Klemenčič.

V adventnem času začenjamo s pripravo božičnega programa, zato toplo vablje-
ne vse, ki ste pripravljene s petjem pričakati rojstvo našega Gospoda pri polnočnici 
in tudi v božičnem času. Na vajah se srečujemo vsak torek zvečer po sveti maši, 
vesele pa bomo še dodatne okrepitve mladih in manj mladih pevk. Vsak glas šteje 
in dobrodošla je vsaka, ki se nam želi pridružiti. Za več informacij se obrnite na 
Adrijano Prošek. Z veseljem vas pričakujemo!

Devetdnevnica v čast brezmadežni
(molitev sv. Maksimilijana Kolbeja)

O najsvetejša Gospa! Brezmadežna devica, 
Jezusova in naša mati! 
Verujem in priznavam tvoje sveto  
in brezmadežno čisto spočetje. 
O najčistejša Gospa! Po tvoji deviški čistosti,  
po svojem brezmadežnem spočetju  
in veličastnem dostojanstvu Božje Matere 
mi izprosi ponižnosti, veliko čistost srca, telesa in duše, 
vztrajnost v poklicanosti, dar molitve,  
pobožno življenje in srečno smrt.
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Tel. 01/230 69 01 (v času uradnih ur), e-pošta: sv.peter.lj@gmail.com, TRR 0201 0009 0238 096  

Odgovarja: p. Martin Gašparič, župnik, mobitel: 031/438 371, http:// www.sveti-peter.si 

Napovednik

•	 V	ponedeljek,	5.	decembra,	bo	po	večerni	maši	ob	19.15	sv.	Miklavž	obiskal	 
otroke iz naše župnije. Z njim se bomo srečali v župnijski dvorani.

•	 Od	5.	do	7.	decembra	bo	tridnevnica	pred	praznikom	Brezmadežne.	Vsak	dan	
bomo pred večerno sv. mašo (ob 17.55) izpostavili Najsvetejše, molili rožni  
venec in prejeli blagoslov. Sledi sv. maša z nagovorom. Častilci Brezmadežne, 
lepo vabljeni!

•	 V	ponedeljek,	12.	decembra,	ima	ŽPS	po	večerni	sv.	maši	svoje	mesečno	srečanje.	
•	 V	torek,	13.	decembra,	bo	po	večerni	sv.	maši	srečanje	svetopisemske	skupine.
•	 V	sreda,	14.	decembra,	bo	pred	večerno	sv.	mašo	(ob	17.55)	molitev	v	spomin	 

na sv. Maksimilijana Kolbeja.
•	 Od	16.	do	24.	decembra	bo	božična	devetdnevnica.	K	večerni	maši	vabljene	tudi	

družine. Otroci bodo ob adventni zgodbi Nina in božične zgodbe, kot jih piše 
življenje, zbirali ovčke za domače jaslice. V devetih dneh devet ovčk. Otroci,  
lepa čreda, kajne? Pridite!

•	 19.	in	20.	decembra	bo	sveta	spoved	veroučencev	pred	božičnimi	prazniki.	
•	 V	soboto,	17.	dec.,	ob	10.00	vabimo	na	veliko	predpraznično	čiščenje	cerkve.
•	 Na	sveti	večer,	24.	decembra,	bo	ob	19.30	maša	svetega	večera	(polnočnica	za	

otroke), namenjena družinam z mlajšimi otroki. Otroci prinesejo k jaslicam »špa-
rovčke« adventne akcije Otroci za otroke. Redna maša ob 18.30 ta večer odpade. 

•	 Na	božič,	25.	decembra,	bo	ob	00.00	polnočnica,	čez	dan	bodo	maše	ob	8.00,	9.00	
in 18.30.

•	 V	ponedeljek,	26.	decembra,	je	državni	praznik	dan	samostojnosti.	Ne	pozabite	
na družinsko molitev za domovino in na slovensko zastavo! Na ta dan goduje sv. 
Štefan, pri mašah bo blagoslov vode in soli svetega Štefana.

Obiščete nas tudi na naslovu: http://www.sveti-peter.si. 

Verski tisk 2023

Družina	–	149	€	do	31.	januarja,	kasneje	166,40	€ 
Ognjišče	–	preko	župnije	37,40	€,	po	pošti	pa	38,90	€ 
Mavrica	(letno	11	izvodov)	–	49,90	€,	en	izvod	4,90	€ 
Praznična	(letno	4	izvodi)	–	23,60	€,	en	izvod	5,90	€
Mohorjeve	Knjige	za	leto	2024	–	55	€,	redna	cena	bo	72€,	 
samo	Mohorjev	koledar	v	prednaročilu	22	€,	redna	cena	bo	24	€.	 
Prednaročilo do sredine februarja 2023.


