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Zvestoba v malem  

   bo nagrajena 
               
                 eki človek se je        

                 odpravljal   na           

                 potovanje in je 

sklical svoje služabnike 

ter jim izročil svoje premoženje. Enemu je dal pet talentov, drugemu 

dva in tretjemu enega, vsakemu po njegovi zmožnosti, in odpotoval. 

Po dolgem času je prišel gospodar teh služabnikov in napravil z njimi 

obračun. Pristopil je tisti, ki je prejel pet talentov. Prinesel je pet 

drugih in rekel: ›Gospodar, pet talentov si mi izročil, glej, pet drugih 

sem pridobil.‹ Gospodar mu je rekel: ›Prav, dobri in zvesti služabnik! 

V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopi v veselje 

svojega gospodarja!‹«       (Mt 25,14-15.19-21) 

 
VZEMI IN SPREJMI, GOSPOD! 

 

Vzemi in sprejmi, Gospod, vso mojo prostost, moj 

spomin, moj razum in vso mojo voljo, karkoli 

imam ali premorem. Ti si mi to dal, tebi, Gospod, 

to vračam. Vse je tvoje, razpolagaj z vsem 

popolnoma po svoji volji. Amen       
                                                      (sv. Ignacij Lojolski)                                                                                                                                               

                 Daj mi svojo ljubezen in milost, to mi zadošča. 



 
 

STRAH PRED BOGOM      
si v sebi nosimo strah pred zbližanjem z Bogom; naj 

si to želimo ali ne, naj to sprejmemo ali ne. Ta 

ugotovitev nas ne sme ohromiti, kajti ta strah je 

upravičen po naši človeški naravi. Tudi največji svetniki so 

vsaj v začetku svojega duhovnega življenja izkušali strah 

pred Bogom, ki pride v zavest ravno, ko se odločimo Boga 

iskati ... In to zaradi zbeganosti pred Bogom samim. Prilika o 

talentih dobro prikaže, kako nas v določeni meri ta strah pred 

Bogom zapre v nas same, namesto da bi nas z zaupanjem 

pognal v Očetove roke. Gospodar, o katerem je v priliki govora, se poda na 

potovanje in zaupa trem svojim služabnikom delež svojega premoženja. Prva dva 

se potrudita pomnožiti dobljeno vsoto, in ko se gospodar vrne s potovanja, obema 

reče: »Prav, dobri in zvesti služabnik, … vstopi v veselje svojega gospodarja.« 

Ko Jezus govori o veselju, misli na vse življenje Božjega kraljestva, ki je že 

prisotno (v začetnem deležu) na zemlji. Veselje je za prva dva služabnika, ki sta 

znala pomnožiti Božji dar, ki sta verjela, da njun Gospod od njiju nekaj z 

zaupanjem pričakuje. Tretji služabnik pa je prapodoba tistega, ki se je prepustil 

svojemu strahu. Hitro se je odpravil zakopat talent, ki mu ga je zaupal njegov 

gospodar. »Zbal sem se in sem šel ter skril tvoj talent v zemljo,« odgovori 

svojemu gospodu.    (Po: P. Madre, Božji klic) 
                                                                                                         )                                                                                                                                                                                             

KAKO POSTATI DOBRI IN ZVESTI SLUŽABNIK?  
ot prvi korak smo povabljeni živeti 

razpoložljivost. Služabnik se vsak dan uči 

odtrgati se od težnje, da bi vse odrejal zase in da 

bi s seboj razpolagal, kakor bi sam hotel. Vsako jutri vadi 

podarjanje življenja, razmišljanje, da dan ne bo njegov, 

ampak ga bo preživel kot izročitev sebe. Kdor služi, ni 

ljubosumen varuh svojega časa, temveč se odpove, da bi 

bil gospodar svojega dne. Ve, da mu čas ne pripada, da je dar, ki ga prejema 

od Boga, da bi ga sam podaril: »Le tako bo zares obrodil sad.« Kdor služi, ni 

suženj dnevnega reda, ki ga je določil, temveč je s krotkim srcem 

razpoložljiv za nenačrtovano: »Pripravljen za brata in odprt za nepredvideno, 

ki nikoli ne manjka in je pogosto vsakdanje Božje presenečenje.« »Služabnik 

zna odpreti vrata svojega časa in svojega prostora tistemu, ki mu je blizu, pa 

tudi tistemu, ki potrka zunaj urnika, za ceno prekinitve nečesa, kar mu je 

všeč, ali počitka, ki si ga zasluži.« Na ta način, z življenjem v 

razpoložljivosti, je služenje brez osebnih koristi in evangeljsko rodovitno.                          
                                                                                               (Po: papež Frančišek, marec 2016) 
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Srečanje zakoncev jubilantov in obisk pevskih 

zborov župnije Kranj 
V nedeljo, 12. novembra, pri deseti 

maši, je bilo pri nas srečanje enajstih 

zakonskih parov in obisk pevcev 

mešanih pevskih zborov župnije Kranj: 

Cerkvenega mešanega pevskega zbora, 

zbora Gallus in zbora Glas liturgije. 

Sveto mašo je ob somaševanju 

kranjskega župnika Andreja Nagliča 

daroval pater Vanči Arzenšek.  

Srečanja zakoncev jubilantov so se udeležili: 
    

Zakonca jubilanta iz let Zakonca jubilanta iz let 

Ocvirk Jože, Anica Petrovč 35 Grobelnik Franc, Jožica Dobriše vasi 45 

Vošnjak Janez,  Anica Drešinje vasi  40 Jelen Lojze, Ivanka Dobriše vasi 50 

Dosedla Branko, Julijana Arje vasi 45 Randl Drago, Julijana Petrovč 50 

Koražija Stane, Marija Arje vasi 45 Reberšak Franc, Stanislava Petrovč 50 

Lenko Ivan, Danica Petrovč 45 Senič Danijel, Elica Štor 60 

Krumpak Ivan, Marija  Dobriše vasi 45    

 

Pri maši so vsi jubilanti prejeli zahvale. Srečanje so nadaljevali v župnišču 

ob zakuski in domači glasbi. Iskreno se zahvaljujemo vsem zakoncem, ki so 

se srečanja udeležili, in združenim pevskim zborom župnije Kranj za lepo 

petje pri nedeljski sv. maši.    (Srečko Klepej)   
 

Predavanje dipl. univ. novinarke Mojce Štruc 
V sredo, 15. novembra, smo v 

prostorih župnišča prisluhnili 

predavanju univ. dipl. novinarke 

Mojce Štruc. Izvedeli smo, kaj so 

mediji ter kakšni so cilji in načini 

delovanja tako javnih kot 

komercialnih medijev. Razmišljali 

smo o vlogi ter vrednosti oglasa v 

medijih. Predavateljica nam je nato 

pojasnila, kako (drugače) delujejo mediji v obdobju digitalne tehnologije in s 

čim na nas vplivajo očitno slabo. Zaključili smo s predlogi o ustreznih 

ukrepih za pravšnjo in zdravorazumsko rabo medijev. (Mojca Štruc)  
 



 

 

 V mesecu novembru in decembru je pri nas kapelica s kipom Fatimske 

Marije romarice. Tisti, ki jo želite imeti doma, pridite v zakristijo in se 

bomo dogovorili, kdaj jo lahko dobite domov. 

 Pred nami je teden zaporov (od 19. – 25. novembra 2017), ki se vsako leto 

obhaja v okviru katoliške Cerkve in drugih krščanskih cerkva ter 

skupnosti. Namen tedna zaporov je, da bi se kristjani zavedali potreb 

zapornikov in njihovih družin, žrtev kaznivih dejanj, zaposlenih in vseh 

drugih, ki skrbijo za zapornike. 

 V sredo, 22. novembra, po večerni maši, ob 18.30, je v župnišču srečanje 

ŽPS-a. Prosimo vse člane, da se srečanje zagotovo udeležite, saj je 

članstvo v ŽPS-u poslanstvo, za katerega so vas izvolili župljani. 

 Starši prvoobhajancev so v četrtek, 23. novembra, ob 18. uri vabljeni na 

srečanje v župnišče. Srečanje je obvezno za vse starše! 

 Prihodnji teden bomo v cerkvi namestili radiatorje pod klopi in preskusili 

novo ogrevanje. Priporočamo se za vašo finančno pomoč, ki znaša 50 € 

na družinskega člana. Hvala vam! 

 V torek, 5. decembra, ob 17. uri bo v cerkvi vaše otroke obiskal Miklavž. 

Vstopnice se dobijo v župnišču in zakristiji in stanejo 10 €. K Miklavžu 

so vabljeni vsi predšolski otroci in otroci od 1. do 5. razreda osnovne šole.  
                                   

                        GGGOOODDDOOOVVVIII   IIINNN   SSSVVVEEETTTEEE   MMMAAAŠŠŠEEE   PPPOOO   VVVAAAŠŠŠIIIHHH   NNNAAAMMMEEENNNIIIHHH   
20. 11. 

PONEDELJEK 
Edmund, kralj 

18h     + VLADIMIR STROPNIK    

            ZA RAJNE PO NAMENU                

21. 11. 

TOREK 

Darovanje Device Marije 

Maver Poreški, škof, mučenec 
7.30h     S. JORDANA IN SOR.    

22. 11. 

SREDA 

Cecilija (Cilka), devica, 

mučenka 
18h   + CILIKA RAZBORŠEK 

            ZA RAJNE PO NAMENU                           

23. 11. 

   ČETRTEK 
Klemen I., papež, mučenec 

 

7.30h     PT. M. B. V ZAHVALO      
                         

24. 11. 

PETEK 

Andrej Dung-Lac, duhovnik in 

drugi vietnamski mučenci 
18h      + MARIJA KRAMER, OBL. 

             ZA RAJNE PO NAMENU                            

25. 11. 

SOBOTA 

Katarina Aleksandrijska, 

devica, mučenka 

 

18h      + JANEZ GROBELNIK 

                         

26. 11. 

NEDELJA 

 

JEZUS KRISTUS KRALJ 

VESOLJSTVA 

Leonard  Portomavriški, redovnik, 

misijonar – začetek tedna Karitas 

8h         + RAJKO VODOVNIK 

            ZA FARANE        

10h    + HEDVIKA ŠKOFLEK 

       ++ SOR. ŠVAB, RAZGOR IN  

            GRUBELNIK 
 

 

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 


