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Oktober – mesec rožnega venca

»Ne bojte se! Prihajam iz nebes.« – »Kraljica rožnega venca sem.« 
(Fatima, 1917) 

Pastirčki, sedemletna Jacinta, 
osemletni Frančišek in deset- 

letna Lucija, so videli prelepo 
Gospo, nebeško Pastirico, kakor 
jo imenuje sv. Janez Pavel II., ki 
jih je pozdravila z Jezusovim 
pozdravom: »Ne bojte se.« In 
nato: »Prihajam iz nebes.« Sledilo 
je povabilo, naj pridejo v globel 
vsakega 13. v mesecu do oktobra 
in naj vsak dan pobožno molijo 
rožni venec, se darujejo Bogu 
za spreobrnjenje grešnikov in 
v zadoščevanje za kletve in vse 
druge žalitve, ki jih grešniki prizadevajo njenemu Brezmadežnemu Srcu. Irijska 
globel v Fatimi je globel molitve rožnega venca. 13. oktobra 1917 je nebeška Gospa 
povedala ime: »Kraljica rožnega venca sem.« Nato se je zgodil sončni čudež. V 
Irijski globeli se največ moli na kolenih. Naša kolena so naše peruti ... 

Prav molitev rožnega venca in drugih molitev je tisto, kar prinaša notranji 
mir, svobodo in neskončne razsežnosti upanja. Bernanos, eden najvidnejših 
oznanjevalcev kreposti krščanskega upanja, je zapisal: »Optimizem je zmotno 
upanje, ki ga imajo samo bojazljivci in neumneži. Upanje je krepost, je moč, je 
junaška odločnost duše.

Najvišja oblika upanja je premagan obup. Navadno mislimo, da je lahko upati. 
Vendar upajo samo tisti, ki so imeli pogum obupati nad slepili in lažmi, za katerimi 
so se čutili zavarovane in so to zmotno imeli za upanje. Če hočemo priti do upanja, 
moramo iti do konca obupa. Samo kadar prideš do konca noči, srečaš novo zarjo.« 
Prenehati moliti bi pomenilo prenehati verovati in upati. »Dejanje, ki ne prihaja iz 
molitve, je podobno naključno izstreljeni puščici iz napetega loka: brez cilja in brez 
moči; nikakor ne more zadeti svojega cilja« (S. Fausti). 

Rado se zgodi, da pri svojih dejanjih računamo samo nase, na svoj ego, na svoje 
sposobnosti, in tako v svojih pričakovanjih pozabimo računati z Bogom, pozabimo 
potrkati na njegova vrata. Jezus želi predvsem po razsvetljenju Svetega Duha v 
nas utrditi notranje prepričanje, da Bog sprejme sleherno našo molitev, prošnjo, 
zahvalo. Pristnost in iskrenost naše molitve se kaže v tem, da ta svet vzamemo 
zares, okolje, v katerem živimo, je naš izziv in možnost, da odkrivamo sledi Božjega 
delovanja. 

Msgr. dr. Anton Jamnik,  
ljubljanski pomožni škof

Ne za birmo – za življenje 

Evangelist Matej sklepa svoj evangelij z Gospodovim naročilom enajsterim 
učencem: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in 

učite vse narode, krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite 
jih izpolnjevati vse, kar sem vam zapovedal, in glejte, jaz sem z vami vse dni 
do konca sveta!« (Mt 28,18–20). Gospodovo naročilo dovolj razločno nakazuje 
trojno poslanstvo Cerkve: »učite« – oznanjevanje; »krščujte« – bogoslužje; »učite 
jih izpolnjevati« – človekoljubje! 

Iz evangelistovega vrstnega reda pa je razvidno tudi to, da vse naše oznanjevanje 
in bogoslužje ni samo sebi namen, ampak je usmerjeno v izpolnjevanje, navsezadnje 
v človekoljubje, na katerega se nanaša tudi vseh šestero vprašanj, ki jih bomo slišali 
pri vesoljni sodbi (Mt 25,31–46). Po Gospodovi besedi: »Ne vsak, kdor mi pravi: 
Gospod, Gospod, pojde v nebeško kraljestvo, temveč kdor izpolnjuje voljo mojega 
Očeta, ki je v nebesih!« (Mt 7,21).

Priprava na birmo naj ne bo preveč osredotočena samo na prejem zakramenta 
in na dan birme, ampak naj se v prvi vrsti nanaša na čas po birmi, to je zlasti na 
čas srednje šole, ki je za mnoge, da ne rečem za večino ljudi, najodločilnejši čas 
življenja, saj se v tem obdobju iz dneva v dan postavljajo in utrjujejo temelji značaja 
in osebnosti. In sedmeri darovi Svetega Duha so za duhovno zgradbo in podobo 
mladostnika kakor sedmeri stebri hiše, ki si jo v Knjigi pregovorov postavlja 
Modrost (Prg 9,1). 



Vsebina naše vere je namreč predstavljiva na mnogo načinov, med drugim tudi 
s tremi naravnimi in božanskimi krepostmi, to so vera in upanje in ljubezen. In trije 
zakramenti uvajanja so namenjeni prav utrjevanju in rasti teh treh kreposti: krst 
je zakrament vere, birma je zakrament upanja, evharistija je zakrament ljubezni. 
Priprava na vse tri zakramente naj se torej bolj kot na sam prejem zakramenta 
nanaša na obdobje, ki prejemu zakramenta sledi. Še posebej lahko to velja za 
zakrament birme, ki po kreposti upanja prejemnika usposablja za pričevalca in 
uresničevalca vseh zapovedi: »Kajti zaradi nas je pisano, da mora tisti, ki orje, orati 
v upanju, in tisti, ki mlati, v upanju, da bo imel delež!« (1 Kor 9,10). 

Msgr. dr. Jurij Bizjak, škof

Nabirka Petrov novčič 

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 2020, god sv. Frančiška Asiškega. Petrov 
novčič je starodavna nabirka Cerkve za naslednika apostola Petra, s katero papež 
podpira karitativna dela v najrevnejših predelih Katoliške cerkve. 

Leta 2018 smo slovenski verniki v ta namen 
darovali 60.224,65 evrov. Zahvaljujemo se 
vsem, ki so namenili svoj dar papežu Frančišku, 
nasledniku apostola Petra. Na voljo je tudi 
posebna spletna stran www.obolodisanpietro.va,  
kjer je predstavljena finančna pomoč, ki jo 
verniki ponudijo svetemu očetu, ta pa jo potem 
nameni za potrebe vesoljne Cerkve in različne 
karitativne dejavnosti. Vernikom se zahvaljujemo 
za darežljivost. 

Dr. Tadej Strehovec, generalni tajnik SŠK

Sv. maša v planinah

Predragi! Prva sobota v vinotoku (3. oktober 2020) nas bo povezala v molitvi in 
spominih na naša potepanja po gorah. Sveta maša bo v Krnici v Malem Tamarju ob 
11.00, kot že vrsto let. Mala kapelica je lahko dostopna, da se bomo lahko sešli z leti 
obteženi, mladi starši, obdarjeni z otroki, mladina. V molitvi se bomo spominjali 
ponesrečenih v gorah.

Lepo in prisrčno vabljeni!, Janja Lajevec

SV. KRST: Ob priglasitvi krsta starši prinesite družinsko knjižico in 
rojstni list otroka, botri pa iz svoje župnije bivanja potrdilo  
o sposobnosti za botrsko službo.

Obiščete nas tudi na naslovu: http://www.sveti-peter.si.  
Na tej strani najdete najpomembnejše 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

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  
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	soboto,	3.	oktobra,	bomo	pri	večerni	sv.	maši	obhajali	transitus.	Vabljeni!
•	 V	soboto,	3.	oktobra,	se	srečajo	prijatelji	gora.	Sveta	maša	bo	ob	11.00	uri.	Vabljeni!
•	 V	nedeljo,	4.	oktobra,	obhajamo	rožnovensko	nedeljo.
•	 V	ponedeljek,	5.	oktobra,	bo	redno	srečanje	ŽK.	
•	 V	ponedeljek,	12.	oktobra,	ima	ŽPS	po	večerni	sv.	maši	svoje	redno	srečanje.	
•	 V	torek,	13.	oktobra,	bo	po	večerni	maši	srečanje	biblične	skupine.
•	 V	 sredo,	 14.	 oktobra,	 bo	 pred	 večerno	 sv.	mašo	 v	 cerkvi	molitev	 v	 spomin	 na	 

sv. Maksimilijana Kolbeja. 
•	 V	torek,	27.	oktobra,	bo	pri	svetem	Urhu	(župnija	Sostro)	molitev	za	mir	v	duhu	

Assisija.


