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Dajte cesarju cesarjevo  

in Bogu Božje 
 

isti čas so farizeji odšli 

in se posvetovali, kako bi 

Jezusa ujeli v besedi. K 

njemu so poslali svoje 

učence skupaj s herodovci in so 

rekli: »Učitelj, vemo, da si 

resnicoljuben in v resnici učiš božjo pot ter se ne oziraš na nikogar, 

ker ne gledaš na osebo. Povej nam torej, kaj se ti zdi: Ali smemo 

dajati cesarju davek ali ne?« Jezus pa je spoznal njihovo hudobijo in 

rekel: »Kaj me preizkušate, hinavci? Pokažite mi davčni novec!« 

Dali so mu denarij. Nato jim je rekel: »Čigava sta ta podoba in 

napis?« Dejali so mu: »Cesarjeva.« Tedaj jim je rekel: »Dajte torej 

cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.«    (Mt 22,15-21) 

 
MISEL NA MISIJONSKO NEDELJO 

Misijonska nedelja je vsako leto največja 

manifestacija povezanosti vesoljne Cerkev. 

Udje Kristusovega telesa molimo drug za 

drugega in si z darovi pomagamo, da bi 

Božje kraljestvo veselja, pravičnosti, miru in 

ljubezni zaživelo med nami.    

                                                   (Po: www.missio.si) 
      

      Odprimo dlan, s svojim darom, pomagajmo misijonarjem! 

 



                                                                                                                                  
      

NOVA EVANGELIZACIJA – MISIJONSKO DELO V NOVI DOBI 
 

anašnja Božja beseda nam odkriva, kakšna je bistvena vsebina nove 

evangelizacije. To je oznanilo o odprtih vratih: o tem, da Bog človeku 

odpira vrata in omogoča dostop do zveličanja. Odprta vrata so kar simbol 

te nove evangelizacije. So znamenje Božjega vabila, njegove »gostoljubnosti« in 

hkrati človekovega odgovora na to; vrata moramo odpreti tudi mi. To je oznanilo, 

da je »Bog Gospod in da ni drugega poleg njega« (1. berilo); in da so »vsi bogovi 

narodov prividi« (psalm). Ko človek zavrže edinega pravega Boga, nujno kmalu 

postavi na njegov prestol druge »bogove«, jih »moli« in jim služi: razkošje, 

napredek, porabništvo, uživaštvo … A ko ga ti privedejo v slepo ulico, ga pustijo 

na cedilu. »Vsi naj spoznajo, da ni Boga razen mene,« ni drugega Rešitelja, pravi 

Bog po preroku Izaiju. Nova evangelizacija je oznanilo o milosti in miru z Bogom 

in med ljudmi. Apostol Pavel je v pismih vedno voščil in osebno prinašal milost 

in mir od Boga. To je tudi danes edini namen Cerkve, ne pa oblast, vpliv, slava ali 

zmagoslavje nad kom. Ne sme iskati sebe, ampak služiti. Jedro evangelizacije je 

izraženo v besedah: »Bog te ljubi. Kristus je prišel zate.«  
                                                                                     (Po: TV – Slovenija, Oznanjevalec) 

                                                                                         
 

MISIJONARJEVA SPODBUDA NA MISIJONSKO NEDELJO 
 

isijonar pomaga, podpira, rešuje 

množico ubogih, pomoči potrebnih 

in neizobraženih ljudi. Prav v tem je 

veliko notranje zadoščenje in sreča. Misijonar, 

hodeč po Jezusovih stopinjah, prinaša veselo 

oznanilo, je ljudem v mnogotero pomoč in 

oporo. Zato je tudi deležen obilnega Božjega 

blagoslova. Misijonarjeva pot je težka, toda 

zelo osrečujoča. Občutek, da   storimo   nekaj 

dobrega in koristnega človeku v potrebi in 

stiski, je čudovit. To pove tudi rek: "Lepše je 

dajati kot prejemati." Marsikdo tega še ni 

občutil. Treba je obuditi dobroto, ki je v 

človeku. Kot testo potrebuje kvas in sol, da 

postane rahel, okusen kruh, tako človek potrebuje spodbudo. Prizadevanje za 

dobro plemeniti in prinaša napredek in blaginjo trpečim, katerih veseli 

nasmeh in hvaležnost v očeh sta dragoceno plačilo. Jezus naj blagoslavlja in 

varuje njihovo plemenito in sveto poslanstvo. 
                                                                                  (Arhiv: Radio Ognjišče; Danilo Lisjak, misijonar) 

 

D 

M 



 

 

                                          
                                                                                                     

IIZZ  ŽŽIIVVLLJJEENNJJAACCEERRKKVVEE  NNAA  SSLLOOVVEENNSSKKEEMM  IINN  ŽŽUUPPNNIIJJEE                                                                                                   
 

STIČNA - SLOVENSKO HRVAŠKO ROMANJE OB 100. LETNICI 

FATIMSKIH PRIKAZOVANJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V soboto, 14. oktobra 2017, se je v Stični zbralo več kot 6000 romarjev iz 

Slovenije in Hrvaške. Srečanje se je začelo ob 9.30 z molitveno uro, ki so jo 

pripravili verniki iz Šempetra v Savinjski dolini. Na molitveni uri je bil 

navzoč tudi predstavnik iz Fatime na Portugalskem. Ob 11. uri se je 

nadaljevala slovesna sveta maša, ki jo je vodil slovenski metropolit in 

ljubljanski nadškof mag. Stanislav Zore, ob somaševanju 16 slovenskih in 

hrvaški škofov, 250 duhovnikov, 100 redovnikov in redovnic ter 80 

bogoslovcev. Maša in petje sta bili v slovenskem in hrvaškem jeziku. To 

romanje poteka vsake dve leti, enkrat na hrvaškem drugič v Sloveniji in lepo 

pričuje, da kljub političnim nesoglasjem lahko oba naroda skupaj molita, 

pojeta in se družita.    (p. Vanči)      
 

 

 Otroke, ki obiskujejo verouk, vabimo k petju v otroško-mladinski pevski 

zbor, ki ga vodi gdč. mag. Tina Strahovnik, ob pomoči sestre Felicite. 

Vaje so ob nedeljah, ob 9. uri. Želimo si, da bi se vanje vključili vsi 

letošnji prvoobhajanci in birmanci. Lepo vabljeni! 

 V ponedeljek, 23. oktobra, bomo v cerkvi začeli z zamenjavo radiatorjev. 

Nove radiatorje bomo namestili pod klopi in tako izboljšali ter polepšali 

ogrevanje v naši cerkvi. Celotna naložba bo stala 20 tisoč evro. Lepo se 

priporočamo za vašo pomoč in vaš velikodušni dar.  

 V sredo, 25. oktobra, po večerni maši, ob 18.30 je srečanje ŽPS-a v 

župnišču. K maši in na srečanje vabljeni vsi člani!  

 V soboto, 28. oktobra, ob 10. uri, so v cerkvi vaje za vse ministrante. Še 

vedno vabimo k ministriranju nove ministrante in prosimo starše, da 

otrokom, ki želijo postati ministranti, to omogočijo.  



 
 

 V soboto, 28. oktobra zvečer bomo prestavili urne kazalce za eno uro nazaj 

in prešli na zimski čas.  

 Od petka 3. do sobote 4. novembra bodo pri sv. Jožefu v Celju duhovne 

vaje za ministrante. Vodil jih bo bogoslovec Rok Žlender. Vabljeni vsi 

ministranti!  

 Maše med tednom so: ponedeljek, sreda, petek, ob 18. uri, torek in četrtek 

ob 7.30 v Dominikovi kapeli. Vabljeni k maši in k molitvi rožnega venca 

pol ure pred večerno mašo v čim večjem številu!  

 V petek, 10. novembra, ob 18.40 vas bo pred dvorano KZ Petrovče 

pričakala godba na pihala KD Liboje. V programu sodelujejo: Rock, 

plesne in pevske sekcije ter OŠ Petrovče. Vstopnine ne bo, vas pa po 

prireditvi čakajo koledarji ter pecivo in Martinov sok. Prisrčno vabljeni! 

 Od petka popoldne 10. novembra do nedelje 12. novembra 2017 gredo naši 

birmanci na duhovne vaje v Prebold. Birma v Petrovčah bo, v nedeljo, 22. 

aprila 2018, ob 10. uri. Vse birmance, starše in njihove družine 

priporočamo v molitev! 

 Župnija Petrovče je obnovila spletno stran. Vabimo vas, da si jo pogledate, 

saj boste tako dobili obširne informacije in celotni pregled pastoralnega 

dogajanja v naši župniji.    
 

                                   

                        GGGOOODDDOOOVVVIII   IIINNN   SSSVVVEEETTTEEE   MMMAAAŠŠŠEEE   PPPOOO   VVVAAAŠŠŠIIIHHH   NNNAAAMMMEEENNNIIIHHH   
23. 10. 

PONEDELJEK 
Janez Kapistran, duhovnik 18h       V ZAHVALO IN VERNE DUŠE                    

24. 10. 

TOREK 

Anton Marija Claret, škof, 

redovni ustanovitelj 
7.30h  + ŠTEFANIJA KOČEVAR  

25. 10. 

SREDA 

Krizant in Darija (Darinka), 

mučenca 
18h        ZA ZBRANOST IN     

             VARSTVO V ŠOLI            

26. 10. 

   ČETRTEK 
Demetrij Solunski, mučenec 

 

7.30h     PT. M. B. ZA ZDRAVJE     
                         

27. 10. 

PETEK 
Sabina Avilska, mučenka 18h       + JOŽE KRAMER, OBL. 

28. 10. 

SOBOTA 
Simon Juda Tadej, apostola 

 

18h      + MIRO PATRIK 

                         

29. 10 

NEDELJA 
30. nedelja med letom, 

žegnanjska nedelja 

Mihael Rua, duhovnik,  

redovnik 

8h         + STARŠI HRASTNIK IN JOŽE    

             ŠUSTER, ZA FARANE          

10h    + MARTIN KUDER 

 

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 


