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Še nekaj misli 

Življenjske modrosti ni v neprestanem is-
kanju najboljšega mesta ali kraja, ampak 

v prepoznavanju prave poti. Za nas kristja-
ne odrešenje ni nekaj nepremičnega, ampak 
je velikonočni dogodek, pasha, ki v hebrej-
skem jeziku pomeni »preskočiti na drugo 
stran«. Mirovanje ni življenje, ampak takšno 
statično stanje bi lahko imenovali kar smrt. 
Predstava o življenju brez sprememb, ne-
pričakovanih dogodkov ali ovir je navadna 
utvara. Ali obstaja povsem miren kraj, brez 
vsake spremembe? Gotovo obstaja, ampak ta 
kraj je na pokopališču, v krsti. Tam ne čuti-
mo več nobene bolečine, vse je mirno, težav 
s sosedi, prijatelji, sodelavci, ljudmi tam za-
gotovo ni.

Velikokrat je sodobni ideal dobrega po-
čutja na nek način še najbolj podoben smrti. 
Življenje pa je gibanje. Resnično življenje ni 
mirovanje, ampak gibanje, sprememba, di-
namičnost. Ker je življenje razgibano, nam 
nikoli ne dovoli, da bi dosegli nek cilj in se 
tam ustavili, počivali na lovorikah v mirnem fo
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p. Cristian Balint 

okolju in utečenem vsakdanjiku. Življenje nas neprestano vabi, izziva, naj išče-
mo, naj začnemo znova. 

Ob objavi sprememb v samostanu in župniji so se pojavila različna vpraša-
nja, kot na primer: Kakšen je novi župnik? Je dober, marljiv, odgovoren, Božji 
mož? Nas bo imel rad? Bo za nas in z nami? Nam bo prisluhnil? 

Podobna ali malo drugačna vprašanja so razumljiva, upravičena in človeško 
gledano sprejemljiva. Kakšen je novi župnik, boste videli v času, ki vam je po-
darjen po Božji dobroti. 

Nekaj pa gotovo drži. Novi dušni pastir ni popoln ali nadčlovek. Težko bi 
vam bilo, ko bi bilo tako. Vsak duhovnik je le človek, ki potrebuje Božje usmi-
ljenje. Vaš novi župnik je redovnik in duhovnik, ki vam bo pokazal pot h Kri-
stusu, človek, ki bo daroval sv. mašo z vami in za vas. Duhovnik, ki vam bo 
podelil zakramente in oznanjal Kristusov evangelij, ki bo z vami delil veselje in 
žalost, srečo in trpljenje, duhovnik, ki bo skupaj z vami iskal načine in možno-
sti, da bi skupaj rastli na poti k Bogu.

Sprejmite ga, imejte ga radi. Pomagajte mu in pokažite mu, da ga cenite in 
ste mu iskreno hvaležni za vse svete maše, molitve, zakramente, za ves trud, 
dobroto in delo. Stojte mu ob strani pri njegovem prizadevanju za rast Božjega 
kraljestva. Molite zanj in spomnite se njegovih obletnic zaobljub, duhovniškega 
posvečenja, njegovega godovnega in rojstnega dne. Pokažite mu dejavno ljube-
zen in veselje, da je v župniji in se nesebično trudi za vas in za vašo duhovno 
rast. Naj resnično začuti, da ni sam, da ste povezani z njim, da ste ponosni in 
hvaležni, da je vaš duhovnik in župnik. Ne podcenjujte in ne zaničujte ga, saj 
vam bo ta nepopolni in slabotni človek spremenil kruh in vino v Kristusovo 
telo in kri, podelil vam bo zakramente in molil bo za vas in za vse vaše.

Kot verniki in župljani imejte radi domačo župnijo, pravzaprav ljubite vašo 
župnijsko cerkev in sodelujte s svojimi talenti, ki ste jih zastonj prejeli po Bož-
ji dobroti, ter aktivno oblikujte župnijsko življenje. Župnija je dom in pravi 
naslov, kjer boste lahko »trgovali« s prejetimi talenti. Župnik bo sicer veliko 
stvari naredil sam, ampak v slogi je moč in to drži tudi za župnijsko življenje. 
Vaše delo je v Božjo slavo in zato bo vaše plačilo veliko v nebesih. Oznanje-
valci evangelija ali misijonarji smo vsi krščeni. Zato nikar ne razmišljajmo 
sebično.  

Vse, kar delate kot verniki in župljani, ni zaradi župnika ali pa zanj, ampak 
za Boga in širjenje Njegovega kraljestva. Skrbite drug za drugega, gojite iskreno 
gostoljubje, bodite pozorni in poiščite oddaljene, sprejmite nove obraze v žu-
pniji in nikar se ne družite samo s svojimi prijatelji in znanci. Imejte pogum, 
pokažite zanimanje in dobrodošlico tudi »prišlekom«. Neprestano iščite prili-



ko in način za graditev odnosov, širjenje dobrote, razumevanje in odpuščanje, 
sprejemanje in bratsko ljubezen. 

Skratka, naučiti se moramo odpirati svoje srce Svetemu Duhu, ki nas pove-
zuje z Božjim življenjem. Kajti bistvo našega življenja je ljubezen. Vedno znova 
namreč lahko ugotavljamo, da je naše edino trpljenje pomanjkanje ljubezni. V 
polnosti se lahko uresničimo, če ljubimo na zdrav in pristen način. Kadar pa v 
moči Božje milosti ljubimo na zrel način, se sprosti vsa naša notranja lepota in 
tako vse naše telesne, umske in duhovne sposobnosti dosežejo namen. Le od 
zrele ljubezni je odvisna kakovost našega življenja, ki je lahko polno ali prazno. 
Vse je odvisno od tega, ali smo ljubezen izkusili v resnici ali le na videz. 

Če smo kdaj komu izkazali zastonjsko, odraslo, nežno in obenem vztrajno 
ljubezen, je naše življenje polno svetlobe in barv, drugače pa je sivo in pusto. 
Zato naj nam Kristus na križu pokaže pot ljubezni, saj namreč takrat, kadar 
poskušamo zares ljubiti, naletimo na cel kup ovir in ugotovimo, da je to najpo-
membnejše opravilo tudi najtežje. 

p. Cristian Balint  

Zahvala 

Za vseh osem let mojega župnikovanja pri Svetem Petru sem hvaležen Bogu, 
predstojnikom, sobratom v samostanu in vsem vam.

Bilo je polno doživetij. 
Iskrena hvala za vse dobro, lepo, plemenito in enkratno, kot tudi za vse kri-

že, nesprejetost, bojkotiranje in nestrinjanje. 
Prosim odpuščanja za vse moje napake in slabosti, ki sem jih kot človek na-

redil. Vedno sem hotel le dobro. Zato v mojih dejanjih nikoli ni bilo zvijače ali 
sebičnih namenov. Tako si upam trditi. Človeška narava pa ni popolna, ampak 
slabotna in potrebna usmiljenja. Ker sem tudi jaz le slaboten človek, prosim za 
razumevanje, usmiljenje in odpuščanje. Hvala vam za to!

Želim vam veliko Božjega blagoslova, zdravja, doslednosti in zavzetosti v 
vsakdanjem življenju! 

p. Cristian Balint, župnik v odhajanju

Novi župnik
S 1. avgustom 2022 bo nastopil vaš novi župnik, ki se vam bo sam predstavil 

v naslednjih številkah župnijskega glasila.

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.

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

•	 V	četrtek,	14.	julija,	bo	pred	večerno	sv.	mašo	
(ob 17.55) molitvena ura v spomin na sv. Ma-
ksimilijana Kolbeja.

•	 V	nedeljo,	24.	julija,	je	Krištofova	nedelja:	
zbiranje darov za akcijo MIVA, s katero po-
magamo 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.


