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Jezus dopolnjuje 

postavo  
 
isti  čas  je  Jezus  rekel 

svojim učencem:  

»Povem vam: Če vaša 

pravičnost   ne   bo   večja   kakor 

pravičnost pismoukov in farizejev,  

ne  pridete  v   nebeško kraljestvo. 
Slišali   ste,   da   je   bilo   starim 

rečeno: ›Ne ubijaj! Kdor pa koga 

ubije, pride pred sodišče.‹ Jaz  pa vam pravim: Vsak, kdor se jezi 

na svojega brata, zasluži, da pride pred sodišče.     (Mt 5,20-22) 

 

PREPOLNI SMO FARIZEJSKE PRAVIČNOSTI 
Spotikamo nad sočlovekom, poveličujemo pa 

svoje zasluge. Prehitro prisegamo zvestobo, potem 

pa te po malem izdajajmo, ker ne držimo dane 

besede. Zvestobo ti prisegamo, kadar smo v 

stiskah, brž pa, ko nam gre dobro, postanemo 

sami sebi zadostni. Kako da nas moreš ljubiti, 

izdajalske in nezveste, in nas imeti za svoje brate?  
(Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh) 

 

Bodi zahvaljen za odpuščanje, s katerim nas posvečuješ. 
 



 
OD NAS JE ODVISNO, KAKŠNO BO NAŠE SKUPNO BIVANJE 

 

rijatelj, ki mnogo časa presedi pred televizorjem, mi je pripovedoval 

zgodbo z naslovom: Beg v verigah. Dva kaznjenca so selili iz zapora v 

zapor. Spotoma jima je uspelo pobegniti. Toda to njuno srečo sta spremljali 

dve nesreči. Prva, ker sta bila vsak z eno roko vklenjena v isto verigo. Druga, da 

je bil eden od njiju belec, in drugi črnec. Črnec je sovražil vse belce, belec vse 

črnce. Pisano sta se gledala. Toda svoboda v daljavi in železna veriga na roki je 

bila njuna skupna usoda. Preskočiti sta morala jarek: eden je padel, drugi ga je z 

jezo in zmerjaje vlekel ven. Prebijala sta se skozi živo mejo; enemu se je zataknila 

obleka, drugi ga je suval in preklinjal. Eden se je hotel oddahniti, drugi je silil 

naprej. Upehana sta se zvrnila v travo in se še na tleh obdelovala s pestmi in 

brcami. Odnehala sta šele, ko ju je veriga ožulila do kosti obmirovala sta in začela 

trezno misliti: Če se pobijeva, bova oba mrtva. Če enemu uspe ostati živ, bo z 

verigo priklenjen na mrliča. Ali ne bi bilo bolje, da bi složno načrtovala pot v 

svobodo, v življenje …?   (Po: F. Cerar, Evangelij na prepihu) 

Slika naše vsakdanjosti. Določeno nam je prebivati skupaj, od nas pa je 

odvisno, kakšno bo to naše skupno bivanje. V miru in slogi ali v sovraštvu in 

vojni. Če se bomo sposobni pogovarjati, nam bo lepo. Če se med seboj pobijemo 

– kaj bomo imeli od tega? V današnjem evangelijskem odlomku nam Jezus daje 

mnogo navodil. Skupni imenovalec vseh je zelo preprost: Vsak človek naj ti bo 

brat. Glej v njem svojo in Božjo podobo. Če pričakuješ od njega, da ti bo dober, 

bodi ti do njega prej. Veruj v moč dobrote, kajti za njo stoji Bog. Lepe besede bo 

kdo dejal. Lepe, toda Jezus ni ostal le pri njih. Vzel jih je zares. V njem so 

postale dejanje in življenje. Življenje so tudi vsem tistim, ki jih jemljemo zares. 

Morda me bo kdo vprašal, kako se je tista zgodba iz filma končala. Ne vem. 

Vem pa, da se nadaljuje v tebi in v meni. 
 

IIIZZZ   ŽŽŽIIIVVVLLLJJJEEENNNJJJAAA   NNNAAAŠŠŠEEE   ŽŽŽUUUPPPNNNIIIJJJEEE   
 

SREČANJE DUHOVNIKOV Z ŽUPANOM 
 

V torek,7. februarja je bilo na izletniški 

kmetiji pri Mlinarju v Gotovljah 

tradicionalno srečanje med duhovniki 

Dekanije Žalec in županom Občine 

Žalec in njenim vodstvom. Srečanje 

smo začeli s kosilom. Med kosilom pa 

se je župan vsem duhovnikom zahvalil 

za lepo sodelovanje in pomoč pri 

duhovni oskrbi vernikov v Občini.  

P 



 

 
 

V imenu duhovnikov je spregovoril celjski škof Stanislav Lipovšek, ki je 

poudaril, da je lepo priti v našo Občino, kjer je prijetno vzdušje in 

ustvarjalno sodelovanje z občinskim vodstvom. 
 

PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU 
 

V četrtek, 9. februarja je bila v dvorani 

Hmeljarskega doma v Petrovčah proslava 

ob slovenskem kulturnem prazniku. 

Proslavo so oblikovali MePZ A CAPELLA 

in Osnovna šola Petrovče. Slavnostni govor 

je imela ravnateljica osnovne šole ga. Irena 

Kolar. Bilo je zelo lepo! 

 

SREČANJE STARŠEV IN OTROK 
 

V soboto, na praznik lurške matere 

Božje, 11. februarja je bilo v župnišču 

zelo veselo. Zbrali so se starši in 

otroci. Za njih smo sodelavci župnije 

pripravili srečanje na temo: Vera in 

vrednote naših prednikov. Starše je 

nagovorila katehistinja Stanka. Otroci 

pa so se udeležili različnih delavnic, ki so jih pripravile sestre in katehistinja 

Katja, gospa Zinka ter Kristina in Janez. Vidimo se zopet naslednji mesec!                                                                                                   

 
 

 Od ponedeljka naprej bodo maše zopet zvečer ob 18. uri. Vabimo vas k 

maši v večjem številu, kot ste prihajali, ko je bila maša zjutraj! 

 Otroke vabimo na pevske vaje ob nedeljah, ob 9. uri v župnišče! 

 V torek, 14. februarja, ob 20. uri je v Dominikovem domu srečanje 

zakonske skupine. Vabljeni tudi zakonci, ki še do zdaj niso bili! 

 V sredo, 15. februarja, ob 19. uri je v župnišču srečanje župnijskega 

pastoralnega sveta. Lepo vabljeni vsi člani! 

 Tiste, ki še niste poravnali sedežnine, lepo prosimo, da to storite čim prej! 

 V sredo, 22. februarja, bo na avstrijskem koroškem smučarski dan 

slovenskih duhovnikov, katerega se bo udeležil tudi p. Vanči. 

 Primanjkuje nam maš med tednom. Lepo prosimo za naročila! 

  Dom sv. Jožef Celje vabi na duhovne vaje za ministrante. Duhovno vaje  

bodo od ponedeljka, 20., do torka, 21. februarja 2017. 



                                              

 

                        GGGOOODDDOOOVVVIII   IIINNN   SSSVVVEEETTTEEE   MMMAAAŠŠŠEEE   PPPOOO   VVVAAAŠŠŠIIIHHH   NNNAAAMMMEEENNNIIIHHH   
 

13. 2. 

PONEDELJEK 
Jordan Saški, redovnik 18h      + MILAN STEPIŠNIK             

 

14. 2. 

TOREK 
 

Valentin (Zdravko), duhovnik, 

mučenec 

7.30h   + DAVID VELEPIČ 

20h        Srečanje zakonske skupine  

            v Dominikovem domu 

15. 2. 

SREDA 
Klavdij, redovnik 

18h       + MILAN STEPIŠNIK 

19h      Sestanek ŽPS v župnišču 

16. 2. 

ČETRTEK 
Julijana Koprska, mučenka 

 

7.30h  + ANTON RIBAR 

17. 2. 

PETEK 

Mesrop Armenski, cerkveni 

učitelj 
 

18h      + MILAN STEPIŠNIK 

 

18. 2. 

SOBOTA 
 

Frančišek Regis, Clet, 

duhovnik, mučenec 

 

18h    + BOGDAN PEČAN 

 

19. 2. 

NEDELJA 
 

7. nedelja med letom  
Konrad iz Piacenze, 

spokornik 

8h             ZA DOBRO LETINO 

            ZA FARANE 

10h    + CIRIL HRIBAR 

 

20. 2. 

PONEDELJEK 
Sadot in perzijski mučenci 18h      + MILAN STEPIŠNIK      

21. 2. 

TOREK 

Peter Damiani, škof,  cerkveni 

učitelj 
                NI MAŠE 

22. 2. 

SREDA 

Sedež apostola Petra 

Marjeta Kortonska, 

spokornica 

18h     + MILAN STEPIŠNIK 
 

 

23. 1. 

   ČETRTEK 
 

Polikarp, škof, mučenec 
7.30h     V ČAST SRCU      

           JEZUSOVEMU                    

24. 2. 

PETEK 
Matija, apostol 18h     + MILAN STEPIŠNIK 

 

25. 2. 

SOBOTA 
Valburga, opatinja 18h       PT. M. B. V ZAHVALO                                 

 

26. 2. 

NEDELJA 

 

8. nedelja med letom  
Aleksander (Branko), škof 

8h       + MARIJA IN KAREL   

        PODPEČAN, ZA FARANE         

10h   + DANICA GAJŠEK 

        + TANJA IN FRANCI    

         MALGAJ TER DRUŽINA  

         ORAČ 

 

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 


