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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 

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.

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

Začnimo  v božjem imenu

Dragi župljani, kot morda veste, se je letos zgodil provincialni kapitelj. Patra, ki 
delujeva v župniji sv. Petra, imava trdno upanje v božjo pomoč in v sodelova-

nje, molitev in podporo vseh župljanov.
P. Slavko Stermšek, ki je po letošnjem provincialnem 

kapitlju prišel k nam, izvršuje na ravni province tudi službo 
provincialnega vikarja, magistra bogoslovcev in postulan-
tov, gvardijana našega samostana in duhovnega pomočni-
ka pri sv. Petru. 

Doslej je opravljal različne službe v minoritski provinci. 
Od leta 1978 do leta 1986 je bil kaplan pri sv. Juriju na Ptu-
ju in duhovni voditelj v semenišču. V Piranu je bil gvardi-
jan in kaplan od leta 1986 do 1992, ko je »romal« nazaj na 
Ptuj in je bil imenovan za gvardijana in župnika sodelavca. 
Službo magistra novincev je opravljal od 1993 do 1998, ko je bil za osem let izvoljen 
za ministra provinciala slovenskih minoritov. Potem je bil štiri leta župnik sodelavec 
na Vidmu pri Ptuju. Preden je prišel k sv. Petru, je bil osem let gvardijan v minorit-
skem samostanu v Piranu.

P. Slavku, ki je prišel v našo župnijo za duhovnega pomočnika, želimo veliko bož-
jega blagoslova, zdravja in vse dobro!

Beseda vsem vernikom pri sv. Petru 
Vse, kar bova delala, naj bo v največjo božjo slavo. Sprejmite najino delo, vse želiva 

delati za blagor duš. Tako sprejmite tudi najine odločitve, predloge in prošnje. Kar je 
dobro, sprejmite, pomanjkljivosti in slabosti odpustite in molite za naju. Hvala!  

p. Cristian Balint, župnik 
p. Slavko Stermšek, duhovni pomočnik 

Napovednik

•	 Uradne	ure	župnijske	pisarne	so	zopet	po	ustaljenem	urniku:	ponedeljek	in	četr-
tek: 16.00 –17.00, torek in petek: 10.00–11.00.

•	 Z	veroukom	bomo	začeli	v	ponedeljek,	3.	septembra.	Urnik	je	objavljen	na	župnij-
ski	internetni	strani	in	v	avgustovski	številki	Zvona.

•	 V	ponedeljek,	3.	septembra,	bo	po	večerni	sv.	maši	srečanje	ŽK.
•	 V	torek,	4.	septembra,	ste	srednješolci	in	gimnazijci	lepo	vabljeni	na	mladinsko	

srečanje, ki bo ob 19.00 v mladinski sobi. 
•	 V	soboto,	8.	septembra,	je	praznik	Marijinega	rojstva	–	mali	šmaren.	Maše	bodo	

ob 7.00, 9.00 in 18.30. Lepo vabljeni!
•	 V	nedeljo,	9.	septembra,	bomo	obhajali	katehetsko	nedeljo	(blagoslov	šolskih	torb,	

učbenikov in potrebščin).
•	 V	ponedeljek,	10.	septembra,	ima	ŽPS	po	večerni	sv.	maši	svojo	mesečno	sejo.
•	 V	petek,	14.	septembra,	na	praznik	povišanja	sv.	Križa,	lepo	vabljeni	k	molitvi	in	

sv.	maši	v	spomin	na	sv.	Maksimilijana	Kolbeja.
•	 Tretjo	soboto	v	septembru	(15.	09.)	se	bo	odvijala	vsem	poznana	Stična	mladih.
•	 V	nedeljo,	16.	septembra,	bo	ob	9.00	uri	ponovitev	nove	maše	našega	p.	Vladi-

mirja Rufina Predikaka. Po maši bo na župnijskem in samostanskem dvorišču 
pogostitev za vse! Lepo vabljeni!



Razlaga sv. maše – Stara zaveza

Že kmalu na začetku Svetega pisma se srečujemo z blagoslovljenim kruhom. 
Očak Abraham je predstavljen kot vojskovodja, ki premaga kralje. Takrat mu 

pridejo kralji naproti in salemski kralj Melkizedek mu prinese kruh in vino. V Mel-
kizedeku	pisec	pisma	Hebrejcem	prepozna	 »duhovnika	Boga	Najvišjega«,	Kristu-
sa. Melkizedeka duhovnik celo omeni v eni od evharističnih molitev, ki se imenuje 
Rimski kanon. Ta daruje čisto nekrvavo daritev kruha in vina, s katero blagoslovi 
Abrahama.	S	čisto	Kristusovo	daritvijo	kruha	in	vina	smo	blagoslovljeni	mi	vsi.

Naslednja svetopisemska osebnost je Mojzes, ki ob veliki nalogi »Pelji moje ljud-
stvo iz sužnosti« dobi od Boga tudi prelepo naročilo praznovanja. To je naročilo gle-
de nekvašenega kruha, ki je kruh za pot v puščavo. Odhod je bil tako nenaden, 
da	se	kruh	ni	imel	časa	skvasiti	in	ljudstvo	v	puščavi	ni	imelo	kvasa.	Tudi	Kristus	v	
evharistiji je kruh za na pot, vzamemo ga za v življenje. Potem je tu še pomen: ne-
kvašeno testo se ne pokvari. Tudi nekvašena evharistija se ne pokvari, predvsem pa 
obljublja nekvarljivost tistemu, ki jo uživa, mišljena je večnost. In vedno je veljalo, da 
kar Bog da, se ne more skvariti. Človek je vedno želel imeti v posesti nekvarljivo, že 
pri gospodinjskih aparatih, koliko bolj šele pri hrani za dušo. Opresniki za v puščavo 
skrivajo	v	sebi	še	en	pomen:	popolno	zaupanje.	Ker	niso	imeli	s	seboj	kvasa,	so	se	
morali popolnoma zanesti na Jahveja. Tudi ko grem k obhajilu, izpričam: popolnoma 
se zanesem na Gospoda.  

Nadalje je z Mojzesom povezan tudi angelski kruh, mana. Po godrnjanju in 
lakoti je Bog poslal mano. In čeprav jo lahko razložimo z medenjem puščavskega 
grma, so v njem videli posebno Božjo skrb. To je bilo nebeško žito. Bog ga je dajal 
štirideset let, vsak dan, razen na soboto, takrat pa, ko so prestopili prag obljubljene 
dežele,	je	prenehal.	Mana	je	znamenje	posebnega	Božjega	vodenja	in	skrbi.	Ko	Jezusu	
omenijo mano, Jezus sebe imenuje »pravi kruh iz nebes«. Evharistični kruh je »nujno 
potrebna hrana na poti skozi puščavo tega sveta«, je lepo rekel papež Benedikt XVI. 
ob prazniku svetega Rešnjega telesa in krvi leta 2007.

Ob naslednji osebi, preroku Eliju, vidimo, zakaj je evharistija imenovana tudi 
kruh	močnih.	Elija	mora	bežati	 pred	kraljičino	 smrtno	obsodbo.	Ko	pride	na	 rob	
puščave, se uleže na tla in si želi umreti. Iz spanja ga zdrami angel, ki mu ponudi 
hlebček kruha in vrč vode. To naredi še enkrat in v moči te hrane potuje štirideset dni 
do gore Horeb. Prerokovo potovanje je lepa primera našega osebnega potovanja skozi 
življenje, kjer je kruh močnih namenjen šibkim, moč Evharistije je za premagovanje 
kristjanovih vsakodnevnih slabosti.

Še druge odlomke v Stari zavezi imamo, kjer je omenjen kruh, in v vsakem lahko 
vidimo en vidik evharističnega kruha, ki je blagoslovljeni kruh, angelski kruh, kruh 
močnih, kruh popotnikov.

Se nadaljuje …
p. Cristian Balint

Molitev ob začetku šolskega leta

Gospod, 
tudi če se pretvarjam, da ni res, je prvi šolski dan vse bližje. 
Pomagaj mi. 
Daj mi vztrajnosti, da ne bom obupala, ko bo postalo težko. 
Daj mi potrpežljivosti, da ne bom nestrpno čakala na sadove svojega dela. 
Daj mi modrosti, da bom znala razmišljati tudi s svojo glavo. 
Daj mi poguma, da bom stala za svojim mnenjem. 
Pošlji svojega Duha, da bom napredovala,  
se učila in izpolnjevala svoje poslanstvo.

Pomagaj tudi vsem učiteljem. 
Daj jim vztrajnosti, ko se bodo spopadli z vsemi težavami. 
Daj jim potrpežljivosti, da ne bodo izgubili živcev. 
Daj jim modrosti, da bodo razlikovali med pravo resnico in tisto,  
ki jo narekuje družba. 
Daj jim poguma, da bodo to pravo resnico tudi oznanjali. 
Pošlji svojega Duha, da si bodo upali biti drugačni, da bodo radi opravljali 
svoje delo in tako spreminjali svet na bolje. 
Prosim. 
Amen.

Marta Lajevec

Tudi letos se je na oratoriju zbralo več kot 90 otrok in mladih, ki so spoznavali 
življenje Friderika Barage in uživali v dobri družbi. Hvala animatorjem!


