
glasilo
šentpetrske

župnije
v Ljubljani

julij 2020

7

Slovesnost prvega sv. obhajila 

V nedeljo, 14. 6. 2020, je deset tretješolcev iz naše župnije med slovesno mašo 
prvič prejelo Jezusa pod podobo kruha. Otroci so se na praznik prvega sve-

tega obhajila pripravljali pravzaprav že od prvega razreda z učenjem osnov naše 
vere. S katehistinjo s. Matejo Kranjc so v tretjem razredu vestno utrjevali snov in 
molitvene obrazce ter srkali zgodbe, ki so jih poslušali pri veroučnih urah.

Prvi pomemben dogodek je bil zakrament svete spovedi, ki so ga prvič obhajali 
v ponedeljek, 8. junija 2020. V tednu pred nedeljo prvega svetega obhajila so se 
začele bližnje priprave, ki so otrokom naznanile, da je »veliki dan« zelo blizu, ko se 
bodo prvič srečali z Jezusom v sv. obhajilu.

Na slovesnosti smo slišali: »Danes je za vas zelo velik dan. Dolgo ste se pripra-
vljali na trenutek, ko se boste prvič srečali z Jezusom. Veste, da je Jezus vaš prijatelj 
in da boste od danes naprej še bolj njegovi, ker ga boste smeli nositi v svojih srcih. Vsi 
se veselimo z vami. Spremljamo vas z molitvijo in prosimo Jezusa, da bi vedno ostali 
njegovi prijatelji.«

Pred daritvenim oltarjem je med slavjem za vsakega prvoobhajanca gorela sve-
ča. Z dobro pripravljenim sodelovanjem otrok in staršev pri maši je vse potekalo 
sproščeno in zbrano: branje mašnih beril, prošnje, prinašanje darov, zahvale. Mla-
dinski pevski zbor je obogatil slovesnost z izbranim petjem. Hvala Marti Lajevec in 
vsem pevcem mladinskega pevskega zbora.

Bilo je lepo, slovesno in v polnosti smo okusili, kako dober je Gospod, njegovo 
bližino in praznično vzdušje. 

Župnik v imenu staršev in prvoobhajancev

Pomembna obvestila za novo veroučno leto 2020/2021

•	 Z	veroukom	bomo	začeli	v ponedeljek, 7. septembra. V nedeljo, 13. 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. 

•	 Za	otroke,	ki	obiskujejo	verouk,	so	»obvezni«	liturgični zvezki, ki jih bodo dobili 
pri prvi uri verouka. 

•	 Nedeljska sv. maša je srčika pristnega krščanskega življenja. Vabimo vas, da sku-
paj 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 pev-
ski	zbor).	Tudi	letos	bomo	nadaljevali	z	ministrantskimi srečanji in pevskimi 
vajami. Hkrati k ministrantom in pevcem lepo vabimo nove člane. Dragi starši, 
spodbudite svojega otroka k ministriranju in prepevanju!



Seznam učbenikov in delovnih zvezkov v veroučnem letu 2020/2021
1. razred – Praznujemo in se veselimo
2. razred – Praznujmo z Jezusom
3. razred – Kristjani praznujemo skupaj
4. in 5. razred – Skupaj v novi svet
6. in 7. razred – Kdo je ta?
8. in 9. razred – Za tvojo duhovno rast gre

Poletje z Besedo

Poleti si radi vzamemo čas za tisto, 
za kar nam ga pogosto zmanjka 

med letom: za počitek, odnose, kakšen 
izlet ali dopust … Vzemimo si čas tudi 
za Boga! Za molitev in branje Bož-
je besede. K temu nas spodbujajo pri 
Svetopisemski družbi Slovenije, kjer 
so tudi letos pripravili akcijo Poletje z 
Besedo.

V akciji je pripravljenih kar pet enotedenskih spodbud. Božja beseda in kratka 
razmišljanja vas bodo tako lahko spremljala, kamorkoli se boste to poletje odpra-
vili: na morje, v hribe, na oddih ali pa v službo.

Preživimo poletje v najboljši družbi – v družbi Božje besede! Več o akciji lahko 
preberete na spletni strani https://poletjezbesedo.si/

Nabirka Petrov novčič je prestavljena na 4. oktober 

Apostolska nunciatura v Ljubljani je 29. aprila 2020 sporočila, da je nabirka 
za Petrov novčič, ki tradicionalno poteka vsako leto 29. junija, prestavljena na 27. 
nedeljo med letom, to je na 4. oktober, god sv. Frančiška Asiškega. Zaradi trenutne 
epidemije¬ koronavirusa je Sveti sedež določil, da se zbiranje darov za Petrov nov-
čič preloži na jesenski čas. Petrov novčič je starodavna nabirka Cerkve za nasledni-
ka apostola Petra, s katero papež podpira karitativna dela v najrevnejših predelih 
Katoliške cerkve. Zahvaljujemo se vsem, ki so namenili svoj dar papežu Frančišku, 
nasledniku apostola Petra. 

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 

POLETNI	URNIK

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

URADNE	URE:	 ponedeljek in četrtek od 17.30 do 18.00 
torek in petek po jutranji maši ob 8.00

OBHAJILO	NA	DOMU starejšim in bolnikom: redno na prve petke v mesecu  
in po naročilu, posebej še pred prazniki.

Napovednik

•	 Dragi	starši!	Ob	koncu	meseca	junija	so	nastopile	šolske	počitnice.	Bodite	dosledni	
in vztrajajte še naprej pri verski vzgoji otrok. Lepo vabljeni k nedeljski sv. maši!

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

•	 V	nedeljo,	26.	julija,	je	Krištofova	nedelja:	zbiranje	darov	za	akcijo	MIVA,	s	katero	
pomagamo misijonarjem pri nakupu prevoznih sredstev. Po maši ob 9.00 (po želji 
tudi po drugih mašah) bo blagoslov vozil, tudi koles …

•	 Sprememba urnika župnijske pisarne, ki velja samo za julij in avgust: ob pone-
deljkih in četrtkih od 17.30 do 18.00, ob torkih in petkih po jutranji maši do 8.00.

Na voljo je tudi posebna spletna stran http://www.obolodisanpietro.va/, kjer je 
predstavljena	finančna	pomoč,	ki	jo	verniki	ponudijo	svetemu	očetu,	ta	pa	jo	po-
tem nameni za potrebe vesoljne Cerkve in različne karitativne dejavnosti. Verni-
kom se zahvaljujemo za darežljivost.

Izbira članov župnijskih pastoralnih svetov 

Slovenski škofje ordinariji so sklenili, da se volitve v župnijske pastoralne svete 
zaradi	epidemije	covida-19	preloži	na	leto	2021.	Škofje	so	prav	tako	sklenili,	da	se	
dosedanjim članom ŽPS mandat podaljša za eno leto. 

msgr. Stanislav Zore OFM, predsednik SŠK


