
glasilo
šentpetrske

župnije
v Ljubljani

julij 2021

7

Prvo sveto obhajilo

V nedeljo, 6. junija, je bil za tri deklice in tri dečke prav poseben dan. Nanj so 
se kljub izrednim razmeram z obiskovanjem katehez preko zooma pripravljali celo 
leto, prvič pa so prejeli tudi zakrament svete spovedi. Pod skrbnim in ljubečim 
očesom s. Lucije in župnika p. Cristiana, ki sta poskrbela, da so se otroci vsak teden 
verouka veselili, smo rastli tudi starši. Verjamem, da so to milost izprosile molilke, 
ki pred mašo redno molijo za otroke in družine. 

V procesiji so s svečkami v rokah, polni pričakovanj in z žarom v očeh, 
prvoobhajanci odšli v praznično okrašeno cerkev, kjer so ob lepem petju skupaj 
s svojimi najbližjimi v svoja srca prejeli Jezusa. Bilo je svečano, mirno in domače. 
Kjer je želja, je tudi volja, tam je pot. 

Bog daj, da bi Jezusa vedno imeli za najboljšega prijatelja. 
(mama prvoobhajanca) 

»Bilo mi je zelo lepo!« 
Z iskricami v očeh sta naša 
fanta skušala opisati svoja 
prva duhovna občutja. Sre-
čanje z Jezusom. Zdaj pa 
smo na vrsti babice in vsi 
mi, odrasli. Kako? Praz- 
ničnost in doživljanje vse-
ga, živahno skupnega, se 
je umaknilo in potihnilo v 
utirjenem vsakdanjiku. Vsi 
pogosto potrebujemo po-

moč od zgoraj, da nas tokovi življenja ne odnašajo tja, kamor nočemo, kamor 
ne smemo, saj verjamemo v dobro božjih zapovedi. Za tako vero, ki raste in 
krepi, pa potrebujemo vzpodbud. Ni dovolj le veroučno znanje, vedenje in šola. 
Potrebujemo srčnost in zanjo lahko in moramo babice moliti in prositi Boga. Jaz 
obljubim, da bom še naprej … za vse naše mlade. 

(babica Janja)

Pomembna obvestila za pastoralno leto 2021–2022

•	 Veroučni	urnik	boste	našli	na	spletni	strani	župnije:	www.sveti-peter.si.
•	 Vpis	otrok	v	prvi	razred	verouka	bo	v	juliju	in	avgustu	v	času	uradnih	ur.
•	 Z	veroukom	bomo	začeli	v	ponedeljek,	13.	septembra.	V	nedeljo,	19.	

septembra, bomo obhajali katehetsko nedeljo.
•	 Starše	veroučencev	vabimo,	da	v	škofijski	knjigarni	ali	pri	Mohorjevi	družbi	

kupijo učbenike in delovne zvezke za novo veroučno leto. 
•	 Srečanja za starše vseh veroučencev bodo vedno prvi petek v adventnem  

in postnem času. 
•	 Nedeljska sv. maša je srčika pristnega krščanskega življenja. Vabimo vas, da 

skupaj obhajamo nedeljske sv. maše. Otroke spodbudite k temu že v prvem 
razredu verouka.

•	 Tudi	letos	velja	vabilo,	da	vsaka	družina	v	veroučnem	letu	daruje	za	eno	sveto	
mašo po svojem namenu (npr. za blagoslov v družini).

•	 Vabilo k ministrantom in osnovnošolskemu pevskemu zboru (otroški 
pevski	zbor).	Tudi	letos	bomo	nadaljevali	z	ministrantskimi	srečanji	in	
pevskimi vajami. Hkrati lepo vabimo nove člane k ministrantom in pevcem. 
Dragi starši, spodbudite svojega otroka k ministriranju in prepevanju!

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov v veroučnem letu 2021/2022

1. in 2. razred – Praznujemo in se veselimo (učbenik)
3.	razred	–	Kristjani	praznujemo	skupaj	(učbenik)
4. razred – Pot v srečno življenje (učbenik + delovni zvezek)
6. razred – Skupaj v novi svet (učbenik + delovni zvezek)
7. in 8. razred – V življenje (učbenik + delovni zvezek)
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Oče v sprejemanju

Jožef	 sprejme	Marijo,	 ne	da	bi	 postavljal	
preventivne pogoje. Zaupa angelovim be-
sedam. »Plemenitost njegovega srca ga je 
naučila, da je to, kar se je naučil po postavi, 
podredil ljubezni; in danes, v tem svetu, v ka-
terem	je	psihično,	besedno	in	fizično	nasilje	
nad ženskami očitno, se Jožef predstavlja kot 
lik spoštljivega in nežnega moža, ki se kljub 
temu,	da	nima	vseh	podatkov,	odloči	za	Ma-
rijin ugled, dostojanstvo in življenje. V njego-
vem dvomu, kako naj se najbolje odloči, mu 
je Bog pomagal izbrati tako, da je razsvetlil 
njegovo presojo.«

V našem življenju se velikokrat zgodijo 
stvari, katerih pomena ne razumemo. Pogo-
sto je naš prvi odziv razočaranje in upor. Jožef 
svoja razmišljanja pušča ob strani, da naredi 
prostor za to, kar se dogaja, in ne glede na to, 
kako zelo skrivnostno se lahko zdi njegovim 
očem, to sprejme, prevzame za to odgovornost in se pomiri s svojo zgodovino. Če 
tega ne bomo naredili tudi mi, nam ne bo uspelo narediti niti naslednjega koraka, saj 
bomo vedno ostajali talci svojih pričakovanj in posledičnih razočaranj.

Duhovno življenje, ki nam ga kaže Jožef, ni takšno, da pojasnjuje, ampak takšno, 
da sprejema. Samo iz tega sprejemanja, iz te pomirjenosti lahko zaslutimo večjo 
zgodovino, globlji pomen. Zdi se, da odmevajo ognjevite Jobove besede, ki na ženino 
povabilo,	naj	se	upre	za	vse	zlo,	ki	se	mu	dogaja,	odgovori:	»Dobro	smo	prejemali	od	
Gospoda, zakaj bi hudega ne sprejeli?« (Job 2,10).

Jožef ni pasivno v usodo vdan človek. Njegova vloga je pogumna in močna. 
Sprejemanje je način, po katerem se v našem življenju kaže dar moči, ki prihaja od 
Svetega Duha. Samo Gospod nam lahko da moč, da sprejmemo življenje tako, kot je, 
da naredimo prostor tudi za protislovni, nepričakovani in razočarajoči del bivanja. 
Jezusov prihod med nas je Očetov dar, da bi se vsak spravil z lastno zgodovino tudi 
takrat, kadar je ne razume popolnoma.

Kakor	je	Bog	dejal	našemu	svetniku:	»Jožef,	Davidov	sin,	ne	boj	se«	(Mt	1,20),	se	
zdi,	da	ponavlja	tudi	nam:	»Ne	bojte	se!«.	Odložiti	moramo	jezo	in	razočaranje	ter	
brez kakršnekoli svetne vdanosti v usodo, pač pa z močjo, ki je polna upanja, narediti 
prostor	temu,	česar	nismo	izbrali	in	vendar	obstaja.	Takšno	sprejemanje	življenja	nas	
uvede v skrivni pomen. Življenje vsakogar izmed nas se lahko čudežno ponovno 
začne, če najdemo pogum,  da ga živimo skladno z evangelijem. In ni pomembno, če 
se zdi, da se je doslej vse obrnilo na slabo in so nekatere stvari nepovratne. Bog lahko 

Obiščete	nas	tudi	na	naslovu:	http://www.sveti-peter.si.  
Na tej strani najdete aktualne informacije, prav tako pa tudi  
Oznanila in Šentpetrski zvon. Vabljeni k ogledu.

SVETE	MAŠE:	 nedelja:	8.00,	9.00,	18.30 
med	tednom:	7.00,	18.30

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

•	 V	sredo,	14.	julija,	bo	pred	večerno	sv.	mašo	(17.55)	molitvena	ura	v	spomin	na	
sv.	Maksimilijana	Kolbeja.

•	 V	nedeljo,	25.	julija,	je	Krištofova	nedelja:	zbiranje	darov	za	akcijo	MIVA,	s	katero	
pomagamo misijonarjem pri nakupu prevoznih sredstev. Hvala!

•	 Sprememba urnika	župnijske	pisarne,	ki	velja	samo	za	julij	in	avgust:	 
ponedeljek in četrtek od 17.30 do 18.00, torek in petek po jutranji maši do 8.00.

stori,	da	med	skalami	poženejo	rože.	Tudi	če	nam	naše	srce	kaj	očita,	je	On	»večji	od	
našega	srca	in	spoznava	vse«	(1	Jn	3,20).

Ponovno se vrne krščanski realizem, ki ne zavrže ničesar, kar obstaja. Resničnost 
je v svoji skrivnostni neupogljivosti in zapletenosti nosilka smisla bivanja s svojimi 
lučmi	in	sencami.	Zaradi	tega	apostol	Pavel	reče:	»Vemo,	da	njim,	ki	ljubijo	Boga,	vse	
pripomore	k	dobremu«	(Rim	8,28).	In	sv.	Avguštin	dodaja:	»Tudi	tisto,	kar	se	imenuje	
zlo (etiam illud quod malum dicitur).« V tem celotnem pogledu vera osmisli vsak 
vesel ali žalosten dogodek.

Daleč je torej od tega, da bi verovati pomenilo najti lahke tolažilne rešitve. Vera, 
ki nas jo je učil Jezus, je vera, ki jo vidimo pri sv. Jožefu, ki ni iskal bližnjic, ampak 
se je z »odprtimi očmi« soočil s tem, kar se mu je dogajalo, in za to osebno prevzel 
odgovornost. 

Jožefovo sprejemanje nas vabi, da sprejemamo druge brez izključevanja, takšne, 
kakršni so, s posebno ljubeznijo do slabotnih, ker si je Bog izbral to, kar je slabotnega 
(prim. 1 Kor 1,27), kjer je »oče sirotam in pokrovitelj vdovam« (Ps 68,6), in ukazuje, 
naj ljubimo tujca. Rad si predstavljam, da je Jezus iz Jožefovega obnašanja dobil 
navdih	za	priliko	o	izgubljenem	sinu	in	usmiljenem	očetu	(prim.	Lk	15,11-32).	

(Se nadaljuje)


