
glasilo
šentpetrske

župnije
v Ljubljani

marec 2023

3

Poziv k spreobrnjenju

Zdaj govori Gospod: »Obrnite se k meni z vsem srcem, s postom in z jokom in 
s srčno bolečino!« Pretrgajte svoja srca in ne svojih oblačil, vrnite se h Gospodu, 
svojemu Bogu, zakaj milostljiv je in poln usmiljenja, počasen za jezo in bogat v mi-
losti, pripravljen preklicati kazen. Kdo ve, če se ne vrne, se usmili in pusti za seboj 
blagoslov, jedilno in pitno daritev za Gospoda, vašega Boga?       

(prerok Joel 2, 12–14)
 

Vsak postni čas se začenja z vzne-
mirljivim pozivom h kesanju in s spo-
minjanjem na našo minljivost. Toda 
ravno v tem je velika milost, kajti če 
smo Kristusovi, se nam ni treba spra-
ševati: »Kje je naš Bog?« Ker je Jezus 
prevzel našo šibko in umrljivo naravo, 
tudi mi lahko sprejmemo, kar je nje-
govega, da bi po njem postali Božja 
pravičnost. Naj nas ne bo strah prositi: 
»Čisto srce, o Bog, mi ustvari,« kajti 
Oče, »ki vidi na skrivnem,« nam želi 
dati »veselje nad njegovim zveliča-
njem«. Vsakokrat, ko se obračamo h 
Gospodu, je to za nas »čas milosti« in 
»dan rešitve«.
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Šentpetrski cerkveni pevski zbor 

Pevski zbor je pomem-
ben dejavnik v pastoralnem 
življenju šentpetrske župni-
je. Pevce združujejo (poleg 
prizadevanja za ubrano petje 
pri bogoslužju) tudi zgledna 
medsebojna povezanost, pri-
pravljenost na medsebojno 
pomoč in prisrčno družabno 
okolje, h kateremu prispeva 
vsak pevec brez izjeme. Zave-
damo se, da so minili časi, ko 
so cerkveni zbori peli v napol-
njeni cerkvi, in zato skušamo vedno prepevati z enako vnemo tudi takrat, ko nas 
je več na koru kot v klopeh. Če je petje dvojna molitev in so pevci zbrani v božjem 
imenu, je Bog med nami in ta molitev ne bo izgubljena. Zato je naše poslanstvo v 
sekulariziranem svetu zelo pomembno. Pastoralna prenova slovenske Cerkve mora 
temeljiti na majhnih občestvih, ki bodo postala sol zemlje in luč na gori. To obče-
stvo pa je tudi pevski zbor, saj vsak pevec pričuje z zvestobo v prihajanju na vaje 
in s petjem skoraj vsako nedeljo in praznik pri sveti maši. Vsi pevci se zavedamo, 
da petje v cerkvi prinaša velik blagoslov, zato želimo po svojih močeh nadaljevati 
šentpetrsko pevsko tradicijo.  

V zboru redno sodeluje okoli petindvajset pevcev primerne starosti. Zbor ima 
po znanih podatkih več kot stoletno tradicijo, saj to dokazuje obširni notni arhiv. 
Od leta 1912 do leta 1968 ga je vodil pevovodja gospod Janez Zdešar. Bil je izreden 
glasbenik, ki je z velikim uspehom diplomiral na dunajski glasbeni akademiji. Pod 
njegovim vodstvom je šentpetrski cerkveni zbor  veljal za enega najboljših zborov. 
Po ustanovitvi Ljubljanskega radia pred 2. svetovno vojno so bile v šentpetrsko cer-
kev napeljane priprave za radijsko prenašanje slovesnega bogoslužja, pri katerem 
so sodelovali priznani solisti. Leta 1959 je tedanji kaplan Miro Perme ustanovil 
mladinski zbor, ki ga je dolga leta vodila gospa Mirjam Tozon. Prizadeval si je, 
da je šentpetrska mladina dobila prostor za druženje in medsebojno spoznavanje. 
Iz te sredine je nastalo veliko dobrih zakonov in trajnih prijateljstev. Po odhodu 
gospoda Zdešarja sta se oba zbora združila in delovala pod njenim vodstvom. Za 
njo je vodenje zbora prevzel gospod dr. Rafko Valenčič, za njim pa gospod Marjan 
Ribič. Po dvajsetih letih njegovega požrtvovalnega vodenja je sedaj vodenje zbora 
sprejela gospa prof. Adrijana Prošek.    
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SKUPINA SE PREDSTAVI



Med pevci so se stkale prijateljske vezi, ki so prav gotovo podlaga za zvesto so-
delovanje pri zboru. V tej sredini je vedno prostor za prisrčno prijateljsko druženje 
po nedeljskih mašah, ne prezremo pa tudi osebnih praznikov in jubilejev. To v 
pevcih ustvarja občutek pripadnosti neki sredini oziroma skupnosti, kjer se lahko 
počutijo sprejete in pomembne.

Železni spored zbora obsega dela slovenskih skladateljev, niso pa mu nezna-
ni niti tuji avtorji. Zborovsko petje povzdigne praznično vzdušje in polepša naše 
doživetje bogoslužnega dogajanja.  Leta prinašajo svoje, saj je pri zboru kar nekaj 
pevcev, ki v njem zvesto sodelujejo preko šestdeset let. Zato je dobrodošel vsak 
nov pevec. Zelo hvaležni in veseli bomo sprejeli vsakogar, ki se bo odločil, da nima 
pravice zakopati pevskega talenta, ter se nam bo pridružil ob četrtkih na vaji in ob 
nedeljah na koru.

Teden družine 2023

Praznik sv. Jožefa, ki je letos v nedeljo, se prestavi na soboto, 18. marca. Sv. 
maše bodo po prazničnem razporedu: ob 7.00, 9.00, 18.30. S praznikom se začne 
tudi TEDEN DRUŽINE, ki bo trajal do naslednje sobote, 25. marca, praznika Go-
spodovega oznanjenja Mariji. 

Ob praznovanju sv. Jožefa, v soboto, 18. marca, pripravlja župnija za fante, 
može, očete »moški zajtrk«: ob 9.00 bo sv. maša na čast sv. Jožefa, po maši v dvo-
rani polurni video nagovor gospoda Aleša Čerina, ob prigrizku pogovor o vsebini 
nagovora. 

Na praznik Gospodovega oznanjenja, v soboto, 25. marca, pa za dekleta, žene, 
matere »ženski zajtrk«: ob 9.00 praznična sv. maša, po maši v dvorani polurni vi-
deo nagovor gospe Helene Rozman, ob prigrizku pogovor o vsebini nagovora.

Ob tednu družine bomo v nedeljo, 19. marca, pri sv. maši ob devetih voščili 
očetom in mamam za njihov praznik staršev.

Srečanje zakoncev 

Župnija v sodelovanju z društvom DiŽ (Družina in življenje) organizira srečanje 
vseh zakoncev v nedeljo, 19. 3. 2023 ob 10.00 v dvorani župnije sv. Petra. Pridružil 
se nam bo pričevalski par iz DiŽ s pričevanjem o svojem življenju, svoji družini, kaj 
Bog dela zanju in kakšne spremembe so se začele dogajati v njunem odnosu, ko sta 
načrtno začela delati na tem (DiŽ-evi seminarji in zakonske skupine). 

Na srečanje ste vabljeni vsi zakonci župnije sv. Petra, predvsem pa vsi tisti (mla-
di in malo manj mladi) pari, ki bi se želeli nanovo vključiti v zakonsko skupino v 
župniji. Povabljeni tudi, da poskrbimo za kakšen prigrizek ob druženju.

A K T U A L N O

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

•	 Pogovor	za	starše,	botre	in	birmance	bo	v	nedeljo,	12.	3.,	ob	17.00	ter	v	sredo,	
29. 3., ob 19.30. Pogovor bo oblikovala teologinja dr. Polona Vesel Mušič.

•	 Redno	mesečno	srečanje	župnijske	Karitas	bo	v	ponedeljek,	6.	3.,	po	večerni	
maši.

•	 Srečanje	biblične	skupine	bo	v	torek,	14.	3.,	po	večerni	maši.
•	 Srečanje	za	mlade	bo	v	petek,	17.	3.,	ob	20.00.
•	 Predpraznično	čiščenje	cerkve	bo	v	soboto,	1.	aprila.
•	 Od	26.	marca	do	1.	aprila	2023	bo	potekal	18.	RADIJSKI	MISIJON	NA	RADIU	

OGNJIŠČE. S svojimi razmišljanji bo v osrednjih dnevnih govorih (ob 17.00) 
sodeloval nadškof Marjan Turnšek. V petek, 31. marca, je predviden SPOVE-
DNI DAN. Za dekanijo Ljubljana Center bo celodnevno spovedovanje v cerkvi 
Marijinega oznanjenja (frančiškani). 

Pobožnost križevega pota

Vsak postni petek ob 18.00 oblikuje  
pobožnost ena župnijska skupina:

	 24.	2.	 župnijski	pastoralni	svet	
 3. 3. zakonska skupina  
 10. 3. pevci 
 17. 3. birmanci in njihove družine   
	 24.	3.	 bralci	božje	besede
 31. 3. mladina
	 26.	3.	 družinski	križev	pot	ob	14.00

 Sprememba ure sv. maše.  
Na predlog župljanov se bo spremenila ura nedeljske maše ob devetih,  

in sicer bo po novem ob 9.30.  
Sprememba začne veljati v nedeljo po veliki noči, 16. 4. 2023.
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 8. postaja:

Jezus tolaži jeruzalemske žene


