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Jezus vabi Petra k sebi 

 

o so ga učenci videli hoditi 

po jezeru, so se vznemirili 

in rekli: »Prikazen je.« Od 

strahu so zavpili. Jezus pa 

jim je takoj rekel: »Bodite pogumni! 

Jaz sem. Ne bojte se!« Peter mu je 

odgovoril in rekel: »Gospod, če si ti, 

mi ukaži, da pridem po vodi k tebi.« 

On mu je dejal: »Pridi!« In Peter je 

stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da je 

veter močan, se je zbal. Začel se je potapljati in je zavpil: 

»Gospod, reši me!« Jezus je takoj iztegnil roko, ga prijel in mu 

dejal: »Malovernež, zakaj si podvomil?« In ko sta stopila v čoln, 

je veter ponehal. Oni pa, ki so bili v čolnu, so se mu poklonili do 

tal in rekli: »Resnično, ti si Božji Sin.«   (Mt 14,22-33) 
 
 

                                                                                                   

Zaupaj v Gospoda z vsem svojim srcem, na 

svojo razumnost pa se ne zanašaj. Na vseh 

svojih poteh ga spoznavaj in on bo uravnaval 

tvoje steze.    (Pregovori 3,5-6)    

           

     Zaupajmo v njegovo ljubezen, usmiljenje in pomoč. 
 



 

 

 

 

BOŽJI SIN 
 današnjem evangeliju na 19. nedeljo med letom beremo, da je Jezus 

»velel« svojim učencem, naj stopijo v čoln in se prepeljejo na drugo 

stran. Ni se jim dalo. Bili so utrujeni od delitve kruha in pobiranja 

koscev, kar se je dogajalo pred tem. K vsemu temu se je večerilo, obetala se 

je vetrovna noč. A so Jezusa pač ubogali. Ni bilo dovolj, da so jih do 

skrajnosti izmučili valovi, proti jutru jih je prestrašila še prikazen, nazadnje 

je pa še Peter skoraj utonil. Obupen večer in noč. Nevšečnost za 

nevšečnostjo, vse pa samo zato, ker so Jezusovi. Včasih slišimo tožiti mnoge 

kristjane, da skrbno molijo, redno hodijo v cerkev, pošteno živijo, pa jih Bog 

kar naprej tepe. Postavlja jih pred preizkušnje in jih spravlja v obup. Najbrž s 

svojimi tožbami pogosto pretiravajo, kolikor pa je v njih resnice, imajo 

odgovor prav v današnjem evangelijskem odlomku.    (Po: Beseda da Besedo) 

     

IIZZ  ŽŽIIVVLLJJEENNJJAA  NNAAŠŠEE  ŽŽUUPPNNIIJJEE                                                                                                   

 

JESENSKO ROMANJE ŽUPNIJE PETROVČE 
Župnija Petrovče vabi na jesensko romanje v Posočje. Poromali bomo k 

cerkvi velikega arhitekta Jožeta Plečnika na Ponikve nad Tolminom, ki je 

posvečena Obiskanju Device Marije, tako kot naša župnijska cerkev. 

Nadaljevali bomo pot proti Mostu na Soči, si ogledali muzej Soške fronte v 

Kobaridu. Nato nas bo pot vodila mimo Bovca, Loga pod Mangartom čez 

prelaz Predel v Italijo. Romanje bomo zaključili na Brezju. Cena romanja z 

vključenim kosilom je 30 evro. Prijave sprejema p. Vanči.  
 

MARIJINO VNEBOVZETJE – VELIKI ŠMAREN 
 

lovesni praznik Marijinega vnebovzetja, ki ga bomo obhajali v torek, 

15. avgusta, spada med najstarejše Marijine praznike. Med kristjani 

je od najstarejših časov vladalo prepričanje, da Marija ob koncu 

svojega življenja ni umrla, temveč samo »zaspala« ter bila z dušo in s 

telesom vzeta k Sinu. Praznovanje velikega šmarna bomo v Petrovčah začeli 

v ponedeljek, 14. avgusta. Ob 19.30 bodo slovesne večernice s sv. mašo, po 

maši bo procesija z Marijinim kipom in lučkami po vasi, ki jo bo vodil škof 

Stanislav Lipovšek. Na dan praznika Marijinega vnebovzetja bodo sv. maše 

ob 6.30, 8. in ob 12. uri v baziliki. Slovesno sv. mašo ob 10. uri pod šotorom 

zunaj cerkve, bo daroval zlatomašnik p. Viktor Arh, pridigal bo g. Dori iz 

Nemčije. Zvečer ob 19. uri bo pod šotorom maša za mlade, ki jo bo daroval 

mag. Anton Česen. Pri maši bo sodelovala glasbena skupina Peró plus in 

Andrej Jerman iz radia Ognjišče. Po maši bo koncert. Lepo vabljeni!                    
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                        GGGOOODDDOOOVVVIII   IIINNN   SSSVVVEEETTTEEE   MMMAAAŠŠŠEEE   PPPOOO   VVVAAAŠŠŠIIIHHH   NNNAAAMMMEEENNNIIIHHH   
 

14. 8. 

PONEDELJEK 
 

Maksimiljan Kolbe, duhovnik, 

mučenec 

19.30h + ANTON SATLER 

    Večernice z mašo, po maši procesija 

    z Marijinim kipom in lučkami po vasi             

15. 8. h 

TOREK 

MARIJINO VNEBOVZETJE 

- veliki šmaren   d.p.d. 

Tarzicij, mučenec 

Sveti maši ob 10 h in 19 h bosta 

pod šotorom  

6.30h ++ 2 RUDIJA IN MARIJA  

        UDRIH TER POSEBEN NAMEN   

8h      + DRUŽINA PINTAR   

10h      + MARIJA BAH, ZA FARANE 

12h     ++ SALEZIN, HROVAT,   

             PAJK IN KORTNIK 

19h    + ZA VERNE DUŠE IN    

           ZAHVALO 

16. 8. 

SREDA 
Rok, romar, spokornik 19h  + FRANC PLASKAN 

17. 8. 

ČETRTEK 
Evzebij, papež, mučenec 7.30h  ZA ZDRAVJE V DRUŽINI  

 

18. 8. 

PETEK 
Helena (Alenka), cesarica 

 

19h   + BARBARA LORGER 

         

19. 8. 

SOBOTA 
Janez Eudes, duhovnik 

 

19h   + BARBARA LORGER 

                        

 

20. 8. 

NEDELJA 
 

20. nedelja med letom 
Bernard, opat, cerkveni učitelj 

 

8h     + FERDO KRK, ZA FARANE           

10h  + RAJKO VODOVNIK 
 

21. 8. 

PONEDELJEK 
Pij X., papež 19h  + FERDO KRK                    

22. 8. 

TOREK 

Devica Marija Kraljica 

Fabricijan in Filibert, mučenca 

 

7.30h + FERDO KRK     

 

23. 8. 

SREDA 

Roza iz Lime, devica, 

redovnica 
19h   + FRANC IN JOŽICA AVŠIČ                           

24. 8. 

   ČETRTEK 
Natanael (Jernej), apostol 

 

7.30h +  FERDO KRK    
                         

25. 8. 

PETEK 

Jožef Kalasanc, duhovnik, 

redovni ustanovitelj 

 

19h      + RIHARD LESNIKA 
                                

26. 8. 

SOBOTA 

Ivana Bichier, redovna 

ustanoviteljica 

 

19h      + ANA JOŠT VASLE 

                         

27. 8. 

NEDELJA 

 

21. nedelja med letom 
Monika, mati sv. Avguština 

8h        + RIHARD LESNIKA 

            ZA FARANE         

10h   ++ ČARMANOVI IN  

          PLANINŠKOVI 
 

 

Župnijsko oznanilo izdaja Župnija Petrovče,  odgovorni urednik 

p. Vanči Arzenšek, oblikovanje in računalniška obdelava Srečko Klepej 

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


