glasilo
šentpetrske
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v Ljubljani

Pa poglejmo še eno zgovorno značilnost procesije. Na njenem čelu gre križ,
Zveličar, ki nam govori, da mora biti naše življenje hoja za Kristusom, posnemanje
njegovih kreposti. V tem prizadevanju pa nismo sami, saj nas spremlja On, ki nam
je zagotovil, da bo z nami »vse dni do konca sveta« (Mt 28,20).
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Dragi birmanec!

P

ri pripravah na zakrament svete birme smo govorili o darovih svetega Duha.
Dar modrosti, umnosti, sveta, moči, vednosti, pobožnosti in strahu božjega.
Vsi ti darovi se v vsakem izmed nas celo življenje razvijajo in razraščajo. Bistveno
je, da jih udejanjaš – da imajo preko tebe učinek, rezultat.

Zakaj imamo procesije?

P

rocesije so se v krščanskem bogoslužju pojavile v času cesarja Konstantina. V
Jeruzalemu so jih poznali že prej, in sicer v zvezi z obredi velikega petka in
cvetne nedelje. Tudi danes v bogoslužju poznamo naslednje procesije: ob slovesnem vhodu na začetku maše, na svečnico, cvetno nedeljo, velikonočno vigilijo.
V Sloveniji poznamo slovesne velikonočne procesije, procesije svetega Rešnjega
telesa. Ponekod tudi prošnje procesije pred vnebohodom in na praznik sv. Marka
(25. aprila), pri katerih prosimo za blagoslov na polju, pa tudi za blagoslov vsakega človeškega dela in prizadevanja. Tudi pogreb je procesija, kar pa, žal, pogosto
pozabljamo. Prav tako je tudi prinašanje darov med sveto mašo neke vrste procesija, podobna tisti ob slovesnem pristopu k oltarju. Vse so za nas priložnost za
premišljevanje, kako je naše življenje romanje proti končnemu cilju, k Bogu.

Ne odnehaj spoznavati in po svojih spoznanjih krmariti svoje življenje. Ostani
pogumen, drzen in srčen!
Tvoj birmanski boter

foto Andrej Gombač

Procesija nas spominja, da je naše življenje potovanje, hoja h končnemu cilju,
»saj nimamo tu stalnega mesta, ampak iščemo prihodnje« (Heb 13,14). Na tem potovanju nismo sami, saj nas spremlja Bog, h kateremu je usmerjeno
in naravnano naše zemeljsko potovanje. Sveto pismo opisuje potovanje Izraelcev iz Egipta v obljubljeno deželo kot praznično procesijo
(prim. 4 Mz 9-10). Na tem potovanju je bil med svojim ljudstvom
navzoč Bog, dokler se ni ustalil v
svetem templju (prim. 2 Sam 6).
Kakor so bili na poti Izraelci, starozavezno božje ljudstvo, smo podobno na poti mi, Cerkev, novoza-

Ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrohotnost, krotkost, zvestoba,
skromnost, zdržnost, čistost. Izkažeš se šele, ko drugi odnehajo – ko postane težko.
Takrat naj ti sveti Duh preko svojih darov pomaga, da boš stal pokončno, zvest
samemu sebi in Bogu. Miren, ko drugi norijo, ljubeč, ko se drugi prepirajo.

foto Neža Lajevec

junij

vezno božje ljudstvo, ki gremo proti končnemu cilju – Bogu. Zato smo potujoča
božja Cerkev, »novi Izrael, ki potuje v sedanjem svetu in išče prihodnje, stalno
mesto« (C 9). Na to dejstvo nas spominjajo tudi romanja, ki imajo zato pomembno
mesto v kristjanovem življenju.

Pridi, ljubi Jezus, pridi mi v srce …

Napovednik

O

b svečanem pritrkovanju šentpetrskih zvonov je v nedeljo, 26. maja, pogumna
četica dvanajstih mladih apostolov v spremstvu ponosnih staršev vkorakala
v okrašeno cerkev. Pred oltarjem velika hostija z njihovimi imeni, bele pentlje na
klopeh ter z marjeticami okrašeni oltarji so naznanjali, da je v župniji praznik.

• V nedeljo, 2. junija, bo pri sv. maši ob 9.00 sklep veroučnega leta. Na koncu tega
meseca bodo nastopile tudi šolske počitnice. Dragi starši! Bodite dosledni in vztrajajte še naprej pri verski vzgoji otrok.
• V ponedeljek, 3. junija, bo mesečno srečanje Karitas.

Za njimi je leto dni intenzivnih priprav pod budnim očesom katehistinje Špele
in župnika Cristiana. Na začetku veroučnega leta so vsem župljanom razdelili male
ovčke s svojimi imeni, da bi jih ponesli v naše domove in se jih tako večkrat spomnili v molitvi. Po družinah prvoobhajancev je potovala molitvena sveča in nas
vsaj v tistem tednu s sklenjenimi rokami zbrala okoli mize pri večerni molitvi. Bolj
se je bližal praznik, pogosteje smo se srečevali tudi njihovi starši, tako z namenom
duhovne kot tudi organizacijske priprave, in še ne dolgo tega le bežni znanci iz fare
smo tudi s pomočjo te priprave navezali pristen stik in se pobližje spoznali.

• V petek, 7. junija, bo po večerni sveti maši v župnijski dvorani srečanje in predavanje za birmance, mladince in vse, ki jih zanima lepota ljubezni, o kateri govorijo
naša telesa. Na srečanju bosta pričevala zakonca Polona in Tomaž Sokol.
• V ponedeljek, 10. junija, bo po večerni sv. maši redna seja ŽPS.
• V torek, 11. junija, bo po večerni sv. maši mesečno srečanje biblične skupine.
• V petek, 14. junija, bo pred večerno sv. mašo molitev v spomin na sv. Maksimilijana Kolbeja. Vabljeni!

Končno je napočil trenutek velikega pričakovanja, trenutek, ko se je prvoobhajancem izpolnila v veliki hostiji zapisana misel »Pridi, ljubi Jezus, pridi mi v srce,
težko te že čakam, veselim se te!« … in vse skrbi z obrazov prvoobhajancev so se
odvalile vstran, tako kot na velikonočno jutro kamen izpred Jezusovega groba!

• V četrtek, 20. junija, bo zapovedani praznik sv. Rešnjega telesa in krvi. Sv. maše
bodo po prazničnem razporedu: ob 7.00, 9.00 in 18.30. Prav lepo vabljeni k sv.
maši in telovski procesiji ob 18.30!
• V petek, 21. junija, bo po večerni sveti maši filmski večer za birmance.

Naj zgoraj zapisana misel še dolgo odzvanja v srcih prvoobhajancev, naj postane
njihovo življenjsko vodilo! Prijateljstva in družinska poznanstva, stkana skozi ta
dogodek, pa naj ne zbledijo.

• V juniju praznujemo praznik dan državnosti. Ne pozabimo redno moliti za domovino.

Andrej in Helena Gombač

• V soboto, 29. junija, bomo obhajali župnijski praznik sv. Petra s celodnevnim češčenjem. Svete maše bodo po prazničnem razporedu: ob 7.00, 9.00 in 18.30. Slovesnost pri večerni sv. maši (ob 18.30) bo vodil srebrnomašnik p. Andrej Šegula.
Po večerni sv. maši bo na župnijskem dvorišču pogostitev za vse navzoče. Lepo
vabljeni!

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
foto Rok Gombač

in po naročilu, posebej še pred prazniki.
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