
glasilo
šentpetrske

župnije
v Ljubljani

februar 2023

2

A
. G

om
ba

č

ZA KULTURO BIVANJA

Lepo je,  
da zatonem k Bogu,  
da vzidem Vanj. 

Sv. Ignacij Antiohijski

Ob večernem zvonjenju  
moram prebrati  
 dnevno zgodbo;  
svojo zgodbo med  
 Tvojimi zgodbami.

Večer, ko tega ne storim,  
me posrka  
 v praznino, 
v počasno umiranje,  
ne znam več izreči:  
 »Hvala Oče!« 
Izgubim  
 svoje ime,  
postanem ego  
 brez ljubezni.

Zvonovi oznanjajo  
 Božjo povest. 
Spet se razveselim  
 prebujanja življenja,  
 vabila mojega  
 Stvarnika,  
slišim ga, 

 kliče moje ime.
Stanka Mihelič

Mogočni šentpetrski zvonovi. Po tem, ko je sve-
tovna vojna izpraznila mnoge slovenske zvonike, 
so prizadevni Šentpetrčani v letu 1923, v desni 
( južni) zvonik dvignili štiri nove zvonove. Letos 
junija bo stota obletnica tega dogodka. Iz levega 
zvonika se oglaša največji, veliki šentpetrski zvon, 
najmanjši od vseh, navček iz 17. stoletja pa se 
nahaja v desni kapeli cerkve.

Vabilo k zadoščevanju

Če doživljamo nezvestobo, ki nam je povzro-
čila te cerkvene rane, nam bo dobro delo, če bomo 
z Marijo bolj vztrajali v molitvi.

(Papež Frančišek 20. 8. 2018)

V župnijski cerkvi sv. Petra v Ljubljani bomo 
v ta namen obhajali PET ZAPOREDNIH PRVIH 
SOBOT, od februarja do junija 2023. Ob 17.30 
premišljevalni rožni venec pred Najsvetejšim, 
možnost za spoved, sledi sv. maša in pete lita-
nije Matere Božje.

Nobenega dvoma ni, da je Marijina volja,  
volja Boga samega! 

Sv. Maksimilijan Kolbe

Blagoslov počitnic

Februarja se šolarji odpravijo na zimske počitnice in lepo je, če ta čas prostosti 
in razvedrila postavimo pod Božje varstvo ter prosimo blagoslova za stvari, ki so 
povezane s počitnicami in za ljudi, ki jih bomo srečali v teh počitnicah. Na prvi 
počitniški dan opravimo tak domači obred, ki ga vodi eden od staršev, sodelujejo 
pa vsi družinski člani 

Molimo. Bog, Gospodar vekov,  
 poglej z ljubeznijo na čas naših počitnic in ga blagoslovi,  
 da ga bomo preživeli brez nesreč, sebi v veselje in tebi v slavo.  
 Po Kristusu, našem Gospodu. 

                    Amen.

->  4. februar
->  4. marec
->  1. april
->  6. maj
->  3. junij

Vsem tistim, ki se bodo pet mesecev zapovrstjo, vsakokrat na 
prvo soboto spovedali in prejeli sveto obhajilo, zmolili rožni venec 
in mi 15 minut delali družbo v spravo za grehe in prošnji za mir, 
bom v njihovi smrtni uri stala ob strani z vsemi potrebnimi milost-
mi za zveličanje njihovih duš.

(Marija s. Luciji v Pontevedri 1925)



Litanije sočutja z bolniki

ob godu Lurške Matere Božje – 11. februarju

Gospod, bodi jim blizu in jih potolaži. (Refren)

Ko bolečina kar prekipeva. R,
Ko smo preplašeni zaradi terapije. R,
Ko se težko odpovemo svojim načrtom. R,
Ko narašča občutje oddaljenosti. R,
Ko nas vznemirja nepotrpežljivost. R,
Ko se tesnobi pridruži še osamljenost. R,
Ko se zaradi bolezni težko pogovarjamo. R,
Ko se v nas naselita obup in malodušje. R,
Ko divjanje bolezni načne samozavest. R,
Ko nas napadeta jeza in zamera. R,
Ko nas morijo skrbi in preobčutljivost. R,
Ko se je težko opreti na skrb drugih. R,
Ko se prebudi zavist do zdravih. R,
Ko prevladata črnogledost in cinizem. R,
Ko stisko poveča potreba po spravi. R,
Ko se zaradi strahu ne upamo soočiti s prihodnostjo. R,
Ko zdravljenje napreduje počasneje, kot smo upali. R,
Ko bolezen napak razumemo kot kazen. R,
Ko bolezen povzroči finančne težave, ki vodijo v obup. R,
Ko nas objame občutek, da ni smiselno upati. R,
Ko se prijatelji v strahu pred boleznijo umaknejo. R,
Ko bolezen povzroči razdražljivost. R,
Ko nas preganjata obžalovanje in sram zaradi nekdanjih grehov. R,
Ko je težko spati. R,
Ko se upiramo nujnim spremembam. R,
Ko nas skuša zanikanje. R,
Ko je videti, da nas nihče ne razume. R,
Ko smo privezani na dom ali omejeni v gibanju. R,
Ko grozita apatija in brezdušnost. R,
Ko je vse, kar potrebujemo, nežen dotik. R,
Ko je težko najti moč za nadaljevanje. R,
Ko molitev postane naporna. R,
Ko trpljenje postaja neznosno. R,
Ko se bliža smrt. R,

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

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

Napovednik / Obvestila

•	 Adventna akcija »OTROCI ZA OTROKE« (skupaj z otroki z vsega sveta pri-
pravljamo pot za Jezusa) je omehčala srca osmih otrok (družin) naše župnije. 
Z odrekanjem – česar se mi veselimo, radi z drugimi delimo – so otroci zbrali 
267,45 € »za lačne otroke«. V imenu lačnih otrok, ki bodo deležni dobrote, 
izrekamo otrokom naše župnije, ki so sodelovali v akciji, iskreni Bog povrni.

•	 5.	februarja,	Gnidovčev dan. V cerkvi Srca Jezusovega na Taboru (lazaristi), 
kjer počiva Božji služabnik škof Frančišek Gnidovec, bo ob 16.00 molitvena 
ura, ob 17.00 sv. maša za njegovo beatifikacijo.

•	 ORATORIJSKI DAN  
pri sestrah FMA na Gornjem trgu (LJ) 

 Ponedeljek, 6. 2. in Torek, 7. 2. 
Program traja od 9:00 do 15.00 
Prijavi se na: oratorij.gt@gmail.com,  
več info: www.fma.si

•	 11.	februarja,	Lurška Mati Božja, SVETOVNI DAN BOLNIKOV. Dopoldne 
ob 10.00 bo osrednja slovesnost na Brezjah. Večerno mašo pri sv. Petru, ob 
18.30 bo oblikovala Bolniška župnija; daroval jo bo p. Klemen Slapšak.

•		 V	torek,	14.	februarja,	bo	pred	večerno	sv.	mašo	molitev	v	spomin	na	sv.	Ma-
ksimilijana Kolbeja.

•	 22.	februar	(sreda):	PEPELNICA	–	strogi	post	in	začetek postnega časa. Pri 
jutranji in pri večerni maši bo obred pepeljenja – zunanje znamenje pokore in 
spreobrnjenja, znamenje minljivosti: »Pomni človek, da si prah in da se v prah 
povrneš.«

•	 Duhovne	vaje	za birmance: od 5. do 7. marca, v Marijinem domu na Bledu, 
pri sestrah hčerah Marije Pomočnice.

•	 Župnijsko romanje. ŽPS predlaga, da lani načrtovano a neizvedeno romanje 
na Avstrijsko Koroško (Gospa Sveta, Gosposvetsko polje, Tinje …) izpeljemo 
letos, in sicer v soboto, 27. maja. Romarski program sledi.


