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Božja dobrota presega 

človekov pogled 
 
                o  so  prišli prvi, so    

                mislili,   da    bodo  

                dobili več,  vendar  

so tudi oni dobili vsak po en 

denarij. In ko so to prejeli, so godrnjali nad hišnim 

gospodarjem, češ: ›Ti zadnji so delali eno uro in si jih izenačil z 

nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino.‹ Odgovoril je 

enemu izmed njih: ›Prijatelj, ne delam ti krivice. Ali se nisi 

pogodil z menoj za en denarij? Vzemi, kar je tvojega, in pojdi! 

Hočem pa tudi temu zadnjemu dati kakor tebi. Ali ne smem 

storiti s svojim, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker sem 

jaz dober?‹ Tako bodo poslednji prvi in prvi poslednji.« (Mt 20,10-16)                                                                                                   
                                                                                                                         

Sveta vera 

bodi vam luč, 

materin jezik 

pa ključ 

do zveličavne  

in narodove 

omike. 
(Anton Martin Slomšek) 

 

 

To velja za verujoče in za vse ljudi dobre volje. Saj 

vemo, kako smo se učili in se preko maternega jezika 

odpirali svetu in življenju. Mislimo tukaj tudi na vso 

narodno izročilo, vse te vrednote, ki so s tem povezane, 

in če bi spoštovali, da je to ključ, in bi se povezovali med 

seboj, potem ne bi delali takšnih problemov, kot jih 

delamo. Človek preganja človeka. Ni človeku brat, 

ampak je vse kaj drugega.            (S. Lipovšek)                                                                                    

   Kaj pomaga zdravo telo in učena glava, če je srce hudobno?  

 



 
 

KONEC ŽIVLJENJA JE KRONA NJEGOVEGA DELA 
 

tari latinci so rekli: »Finis coronat opus. Konec 

krona delo.« Tudi za Slomška velja: konec življenja 

je krona njegovega dela. Zadnje leto svojega 

življenja je poromal v Rim, nato je zadnje mesece 

birmoval in opravljal pastoralne obiske, se udeležil še 

duhovnih vaj v Rogaški Slatini in na koncu poromal na 

Ptujsko Goro »po slovo«. Zadnja dva dneva po tem 

romanju je obležal na bolniški postelji in prejel 

zakramente. Vsi ožji sodelavci so prek dneva prihajali po 

slovo in zvečer na današnji dan, 24. septembra 1862, 

okrog pol devetih je prišla njegova zadnja ura. Med 

litanijami Matere Božje, je sredi vzklikov »Prosi za nas!« 

končal svoje zemeljsko življenje. (F. Kramberger, Slomšek med nami živi, govori in raste)                                

                                                                                                            

 

IIZZ  ŽŽIIVVLLJJEENNJJAA  NNAAŠŠEE  ŽŽUUPPNNIIJJEE                                                                                                   
 

UTRINKI ŠKOFIJSKEGA MOLITVENEGA DNE   

 

OBISKALI SO NAS MOTORISTI   

 

V soboto, 9. septembra, nas 

je obiskalo 35 romarjev 

motoristov iz različnih 

krajev Slovenije. Romanje v 

Petrovče je organiziralo 

društvo »MzM« - Motoristi 

za motoriste. Sveto mašo sta 

zanje darovala, duhovnika 

Horvat Frančišek iz Kapele in Dečman Matej iz Velenja. Po maši sta jih 

pozdravila p. Vanči in sestra Felicitas. Razlago o zgodovini in  znamenitosti 

 

S 



 

 

naše bazilike je imel Srečko Klepej. Za prijetno doživetje se je v imenu 

motoristov zahvalil predsednik društva. Zahvaljujemo se jim za obisk in jim 

želimo še veliko srečno prevoženih kilometrov brez nezgod.  (Srečko Klepej)      

                                                                                                         

REDOVNIŠKI DAN 2017  

 

Letošnji redovniški dan je potekal v sredo, 20. septembra, pri lazaristih v 

Celju in dominikancih v Petrovčah. Približno 230 redovnic in redovnikov se 

je najprej zbralo pri bratih lazaristih pri Svetem Jožefu. V Kardinalovi 

dvorani, je potekal pogovor z gostom g. Tomažem Mavričem CM, vrhovnim 

predstojnikom lazaristov in sester usmiljenk. V Petrovčah nas je popoldan 

sprejela dominikanka s. Felicitas, ki je predstavila njihovo delo, nato smo 

zmolili častitljivi del rožnega venca. Sledila je sveta maša, ki jo je vodil 

celjski škof dr. Stanislav Lipovšek. Ob koncu svete maše se je škofu zahvalil 

predsednik KORUS-a mag Janez Potočnik za spodbudne besede, za pogum 

in veselje kljub različnim težavam. Spregovoril pa je tudi župnik in rektor 

bazilike p. Vanči. On nam je predstavil zgodovino cerkve, legendo o Mariji 

in njenem prstanu. 

Veseli smo se vračali vsak na svoj dom in se Bogu zahvaljevali za srečanja 

in misli, ki smo jih doživeli.   (s. Mirjam Černigoj) 
 

 Srečanje ŽPS-a bo v sredo, 27. septembra, ob 20. uri v prostorih župnišča. 

Lepo vabljeni vsi člani! 

 Zahvaljujemo se Maji Friedrich in Veri Pilih za čiščenje cerkve v mesecu 

septembru. V mesecu oktobru je za čiščenje na vrsti Arja vas. 

 Priporočamo se za naročila svetih maš. Kot veste duhovniki živimo od 

darov, ki jih vi darujete za maše, kadar naročite mašo za vaše rajne ali po 

vašem namenu. Hvala vam za vašo velikodušnost in razumevanje! 

 Za romanje v Posočje je na voljo še pet prostih mest. Odhod avtobusa bo 

ob 6. uri. S seboj morate imeti veljavno osebno izkaznico ali potni list.  

 V nedeljo, 1. oktobra, ob 9. uri bodo v župnišču vaje za otroški pevski zbor. 

Starše prosimo, da otroke vpišejo na pevske vaje. Isto nedeljo bo, ob 10. uri 

družinska sveta maša. Otroke, ki hodijo k verouku vabimo k maši v čim 

večjem številu. Starši naj skupaj z otroki prihajajo k nedeljskim mašam in 

jim tako z zgledom pokažejo, da je za njihovo družino sveta maša nekaj 

svetega in pomembnega. 

 Bliža se začetek novega učnega leta Katehetsko pastoralne šole (KPŠ). 

Vpis bo v ponedeljek, 25. septembra 2017 pri sv. Jožefu v Celju. Versko 

izobraženi in duhovno oblikovani laiki so vse bolj pomembni za življenje 

slovenski župnij. Zato vam KPŠ šolo toplo priporočamo. Podrobne 

informacije dobite na posebnih zgibankah, ki so na stojalu pod korom. 



 
 
 
 
 

 
                                   

                        GGGOOODDDOOOVVVIII   IIINNN   SSSVVVEEETTTEEE   MMMAAAŠŠŠEEE   PPPOOO   VVVAAAŠŠŠIIIHHH   NNNAAAMMMEEENNNIIIHHH   
 

25. 9. 

PONEDELJEK 
 

Sergij Radoneški, menih  19h     PT. M. B. V DOBER NAMEN 

26. 9.  

TOREK 
Kozma in Damijan, mučenca 7.30h      ZA ZDRAVJE NEČAKA 

27. 9. 

SREDA 

Vincencij Pavelski, duhovnik, 

ustanovitelj lazaristov 
19h    + MARKO TELEBAR 

28. 9. 

ČETRTEK 
Venčeslav (Vaclav), mučenec 7.30h    ZA ZDRAVJE V DRUŽINI 

 

29. 9. 

PETEK 

Mihael, Gabrijel, Rafael, 

nadangeli 

 

19h      + MARIJA VOK 

         

30. 9. 

SOBOTA 

Hieronim, duhovnik, cerkveni 

učitelj 

 

19h + MIHA IN MARIJA GREGORIN 

                        

 

1. 10. 

NEDELJA 
 

26. nedelja med letom, 

rožnovenska nedelja 

Terezija Deteta Jezusa, devica, 

cerkvena učiteljica 

 

8h        ZA ZDRAVJE V DRUŽINI,  

         ZA FARANE 

10h    V ZAHVALO ZA USPEH  

        NAŠIH KOŠARKARJEV 
 

2. 10. 

PONEDELJEK 

Angeli varuhi 

Anton Chevrier, duhovnik 
18h RODB. SLEMENŠEK KAČIČNIK                     

3. 10. 

TOREK 
Frančišek Borgia, redovnik 

 

7.30h   ZA ŽIVE IN RAJNE   

 

4. 10. 

SREDA 

Frančišek Asiški, redovni 

ustanovitelj 
18h + FRANJO LEBARIČ IN STARŠI 

5. 10. 

   ČETRTEK 

Marija Favstina Kowalska, 

redovnica 

 

7.30h  PT. M. B. V DOBER NAMEN     
                         

 

6. 10. 

PETEK 
 

Bruno, redovnik, ustanovitelj 

kartuzijanov 
18h       VLADIMIR STROPNIK,  

          OSMINA                           

7. 10. 

SOBOTA 

Rožnovenska Mati božja 

Justina, devica, mučenka 

 
18h      + MARIJA IN ALEKSANDER  

        GRAŠOVNIK 

                
       

  

8. 10. 

NEDELJA 

 

 

27. nedelja med letom 

 Benedikta, devica, mučenka 
 

8h      + ORLIČEVI IN TINE MORGUT    

       ZA FARANE          

10h  ZA SREČO IN ZDRAVJE 

 

 

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 


