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esnično, povem vam: 

Kar koli boste zavezali 

na zemlji, bo zavezano 

v nebesih, in kar koli 

boste razvezali na zemlji, bo 

razvezano v nebesih. Resnično, 

povem vam tudi: Če sta dva 

izmed vas na zemlji soglasna v 

kateri koli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih. 

Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, 

tam sem jaz sredi med njimi.«      (Mt 18,18-20) 
 

Jezus daje svojim učencem zagotovilo, ki mu je 

pridružen izziv. Obljublja, da bo kljub fizični 

odsotnosti med njimi navzoč. Izziv je odkriti, kje bo 

mogoče okušati njegovo navzočnost. Jezus ne pravi, 

da ga bodo našli v samoti, prej ga bodo srečali med 

verujočimi, ki so se zbrali skupaj − sredi teh, ki iščejo 

drug drugega, da bi gradili skupnosti vere.  
(Po: Uvodi za maše z otroki) 

 

Sem kdaj izkušal Jezusovo navzočnost, ko sem se v molitvi pridružil drugim? 

      



 
 

NEKAJ JASNIH NAVODIL ZA VSAKDANJE ŽIVLJENJE 
 

 

 današnjem drugem berilu je jasno rečeno, da če si človek kaj sposodi in 

sposojeno vrne, je njegov dolg poravnan. Je pa dolg, ki ga poravnavamo 

vse življenje, in vendar ni nikoli poravnan: to je dolg ljubezni.  

Zakaj? Zato ker smo vse življenje dolžni o drugih dobro misliti, dobro govoriti, 

jim dobro delati in želeti ter zanje moliti. Prav zato so v tej zapovedi obsežene vse 

druge: Božje, naravne in človeške.  

Zakaj Jezus tolikokrat graja pismouke in farizeje, ko so vendar zelo natančno 

izpolnjevali določila postave? Zato ker so jih izpolnjevali brez ljubezni. Na mestu 

je vsekakor vprašanje: »Če bi Jezus prišel v naše skupnosti, bi našel dolgove 

ljubezni poravnane?« Dejstvo je, da smo ljudje nagnjeni k skrajnostim. Takšni so 

bili tudi nekateri kristjani, med katerimi je oznanjeval evangelist Matej, čigar 

odlomek smo poslušali. Tiste med njimi, ki so se v preganjanjih pokazali za 

omahljive, so hoteli iz skupnosti kratko malo izključiti.  

Iz Jezusovega odgovora razberemo, naj ne ukrepamo proti grešniku zaradi vsake 

malenkosti. Če pa že mislimo, da je treba ukrepati, naj se to zgodi na primeren 

način, med štirimi očmi. Če to ne zaleže, naj pomaga zadevo razčistiti kdo, ki je 

vreden zaupanja, in naj se trudi, da brez potrebe ne pride v javnost. Namen takega 

postopka je ohranitev skupnosti.  

Ko pa se izkaže, da bratovo početje skupnosti škoduje, ga je potrebno postaviti 

pred odločitev: podvrzi se skupnosti, ker smo v njej zbrani v Jezusovem imenu. 

Če ti je kaj do Jezusa, se drži njegovega evangelija, kakor se ga držimo mi. Če ti 

evangelij, kakor ga razume naša skupnost, ne ustreza, se sam iz nje izključuješ in 

je prav, da jo v tem primeru tudi zapustiš.     (Po: Beseda da Besedo) 

 

IIZZ  ŽŽIIVVLLJJEENNJJAA  NNAAŠŠEE  ŽŽUUPPNNIIJJEE                                                                                                   
 

ZAČEL SE BO VEROUK 
Na nedeljo, ko že nekoliko diši po jeseni in ko 

začenjamo novo katehetsko leto, nas je Gospod znova 

poklical in nas zbral ob oltarni mizi. Jezus hoče biti naš 

prijatelj, zaupnik, naša moč. Tudi če pozabimo nanj, on 

nikoli ne pozabi na nas. Tega se moramo zavedati tako 

veroučenci, kateheti kot tudi starši. V novem šolskem 

in katehetskem letu nam hoče biti še posebno blizu.  

Potrudimo se, da ga bomo pri verouku spoznavali in se v molitvi z njim 

pogovarjali, mu tudi ob šolskih obveznostih zaupali, mu v naših družinah dali 

prostor ter ga pri sveti maši vedno radi prejemali v svoje srce.  

 

V 



 

 

ŽUPNIKOVA BESEDA STARŠEM OB ZAČETKU 

VEROUČNEGA LETA 
 

Dragi starši, ta teden začenjamo redni verouk. Beseda verouk pomeni, pouk 

o veri. Toda verouk je več kot le pouk o veri. Nekateri starši, ki so sami 

hodili k verouku ga dobro poznajo. Toda to ne velja za vse starše. Časi so se 

spremenili. Nekatere družine so se danes oddaljile od Boga in cerkve, ker 

jim primanjkuje osebna vera. Verouk je tudi za katehete v velikih primerih 

postal bolj težaven, zaradi pomanjkanja sodelovanja s strani staršev, njihove 

neudeležbe pri nedeljski sveti maši in pomanjkanja družinske molitve. Želja 

katehetov je, da bi verouk v župniji vodil vas in vaše družine k pristnejšemu 

odnosu z Bogom in cerkvijo ter vero Vanj. Kdor se je srečal z Bogom v 

domači družini, naj bi z znanjem o veri, odnos z Bogom še poglobil. Vere se 

ne da naučiti, tako kot ljubezni ne. Vera je dar, je milost, ki ga naj bi starši z 

zgledom prenašali na svoje otroke. Presenetila me izjava mame, ki je 

pripeljala svojega otroka v prvi razred verouka in rekla: »Gospod našega 

otroka doma nismo naučili moliti, da ne bi kaj pokvarili, zato ga prepuščamo 

vam! K verouku bo hodil, ker to ni nič slabega.« Odgovoril sem ji: »Gospa, 

ravno s tem ste veliko pokvarili, ker ste sebe izključili iz verske vzgoje 

vašega otroka!« 

Dragi starši! Vabim vas, da z odgovornostjo sodelujete z nami, saj gre za 

dobro vaših otrok, gre namreč za vzgojo o krščanskih vrednotah, na katerih 

gradimo našo skupno prihodnost. Čas, ki ga boste podarili verski vzgoji, ne 

bo izgubljen, temveč bogato nagrajen.  

Naj vas na tej poti vodi Sveti Duh, ljubezen do Boga in občestva cerkve. 

Božja ljubezen pa naj vodi tudi naše katehistinje Katjo in sestro Felicitas. 

Zato vas prosimo za sodelovanje in se priporočamo v vašo molitev. Nebeška 

mati Marija pa naj vas in vaše otroke spremlja na poti njihovega zorenja.                            

                                                                                               (p. Vanči, župnik) 
 

ZAČASNI URNIK VEROUKA  
 

Ponedeljek Torek Četrtek Petek 
14.00 – 3. A 14.00 – 2. R 14.00 - 1. R 13.15 – 6. R 

15.15 – 4. R 15.15 – 7. AB 15.15 – 3. B 14.30 – 5. A 

16.15 – 8. ABC 16.15 – 9. AB 16.15 – 8. ABC 15.40 - 5. B 
 

V soboto, 16. septembra 2017 je Narodno srečanje katoliške mladine z 

začetkom ob 9. uri v Stični. Odhod avtobusa iz Petrovč je ob 7.10, z 

avtobusne postaje pri cerkvi, v smeri Liboje. Mladi lepo vabljeni!  

 



 

 
 

                                   

                        GGGOOODDDOOOVVVIII   IIINNN   SSSVVVEEETTTEEE   MMMAAAŠŠŠEEE   PPPOOO   VVVAAAŠŠŠIIIHHH   NNNAAAMMMEEENNNIIIHHH   
 

11. 9. 

PONEDELJEK 
 

Prot in Hijacint, mučenca 19h +JOŽE ŠUMER 

12. 9.
 
 

TOREK 

Marijino ime 

Tacijan, mučenec 
7.30h ZA ZDRAVJE IN VERNE DUŠE 

13. 9. 

SREDA 

Janez Zlatousti, škof, cerkveni 

učitelj 
19h + MARIJA MEDVED 

14. 9. 

ČETRTEK 

Povišanje sv. križa 

Janez Gabrijel Dufresse, 

mučenec 

7.30h ZA ZDRAVJE IN SREČO V 

DRUŽINI 

 

15. 9. 

PETEK 

Žalostna Mati božja 

Valerijan, mučenec 
 

19h + ARNŠEK  - OGRAJENŠEK 

16. 9. 

SOBOTA 

Kornelij, papež in Ciprijan, 

škof, mučenca 

 

19h + KURT KINDLHOFER  

                        

 

17. 9. 

NEDELJA 
 

24. nedelja med letom, nedelja  

svetniških kandidatov 

Robert Bellarmino, škof, 

cerkveni učitelj 

 

8h  + MARIJA VOVK, ZA FARANE 

10h ZA ZDRAVJE, VARSTVO IN 

BLAGOSLOV V DRUŽINI 
 

18. 9. 

PONEDELJEK 

Jožef Kupertinski, duhovnik, 

redovnik 
19h  V DOBER NAMEN                    

19. 9. 

TOREK 
Januarij, škof, mučenec 

 

7.30h  + ANGELA MEH 

 

20. 9. 

SREDA 

Andrej Kim Tae-gon, duhovnik 

in drugi korejski mučenci 
19h  + SLAVKO PLANTAK 

21. 9. 

   ČETRTEK 

Matej (Matevž), evangelist, 

apostol 

 

7.30h  + MARIJA IN MIHA 

GREGORIN                     

22. 9. 

PETEK 
Mavricij, mučenec 

19h  + IVANKA IN STARŠI 

HRASTOVEC   

23. 9. 

SOBOTA 

Pij iz Pietrelcine, redovnik, 

spovednik 

11h ZLATA POROKA ZAKONCEV 

RANDL 

17h ZLATA POROKA ZAKONCEV 

PEČEK 

19h + SORODNIKI ŽVEPLAN                      

24. 9. 

NEDELJA 

 

25. nedelja med letom, 

Slomškova nedelja – 

ekumenski dan 
Anton Martin Slomšek, škof 

8h  PT. M. B. V ZAHVALO         

10h ++ STARŠI IN DVA BRATA 

GRABNER 

 

 

Župnijsko oznanilo izdaja Župnija Petrovče,  odgovorni urednik 

p. Vanči Arzenšek,  fotografije, oblikovanje in računalniška obdelava Srečko Klepej 

elektronska pošta:  dominikanci.petrovce@rkc.si  tel. 03/714-03-00 
spletna stran: www/zupnija- petrovce.rkc.si 


