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Čujmo, ker ne vemo, kdaj pride hišni gospodar
isti čas je rekel
Jezus svojim
učencem: »Pazite
in čujte, ker ne
veste, kdaj pride čas! Tako bo
kakor s človekom, ki je
zapustil svoj dom in šel na
potovanje. Svojim služabnikom je izročil oblast, vsakemu svoje
opravilo, vratarju pa je naročil, naj čuje. Čujte torej, ker ne
veste, kdaj se vrne hišni gospodar -- zvečer, opolnoči, ob
petelinjem petju ali ob zori -- da vas ne najde spečih, če pride
nenadoma. Kar pravim vam, pravim vsem: Čujte!« (Mr 13,33-37)
HVALA TI, GOSPOD
Da lahko v adventnem času, času
pričakovanja in priložnosti, prižigamo v
sebi luč dobrote in upanja. Naj se naša
dobrota odraža tudi pri ljudeh, ki so
potrebni naše pomoči. Hvala ti za prvo
lučko na adventnem venčku; naj nas spomni, da bomo le v luči tvoje
ljubezni adventni čas resnično globoko doživeli. Amen (Uvodi pri mašah)
Hvala ti, Gospod, da nam ponovno podarjaš adventni čas

ČUJTE TUDI VI!
dventni čas je čas ponovnih
začetkov. Zdi se nam, kot da
nam je na novo obljubljeno
vse to, v kar upamo, in da bo praznik
Božiča nekako na novo zgradil
navzočnost, ki jo vsi tako kruto
pogrešamo. Prav o tem nam
spregovori Gospod v današnji Božji
besedi. Evangelij nam pripoveduje
zgodbo o človeku, ki je odšel na potovanje. Prav ta gospodar hiše, ki je začasno
odsoten, se bo vrnil. Jezus na koncu te zgodbe da tistim, ki ga poslušajo, zelo
jasen ukaz: »Čujte torej …« Najbrž je prav to nasvet glede budnosti, ki se je
uporabljal v vsakdanji govorici in ga je Jezus spretno uporabil v tej priliki. Prav
v adventnem času, ki se zdi sprva kot čas odsotnosti, še bolj občutimo, da
postaja advent obdobje čuječnosti in zavestne pozornosti do nečesa, kar se bo
kmalu razodelo. (Po: T. Kompare)
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PRVA ADVENTNA NEDELJA, NEDELJA KARITAS

P

rvo adventno nedeljo, ki je hkrati
tudi nedelja Karitas, obhajajmo z
željo in prošnjo, da ljubezen postane
naše poslanstvo in naš način življenja. Če
bi vsak po svojih močeh res prispeval svoj
delež k lajšanju stisk in bolečin, v katerih
se znajdejo mnogi zaradi različnih vzrokov,
bi življenje teh ljudi bilo veliko lažje. Hvala vam, dobrotniki, sodelavci in
prostovoljci Karitas. Po vaši dobroti je križ mnogih lažji. Ob nedelji Karitas
iskreno vabim tudi nove prostovoljce, da se pridružite Karitas, da se ta
veriga ljubezni in dobrote še poveča in da še bolj utrdimo vezi. Adventni
čas, ki ga začenjamo, nas spodbuja, da se še dejavneje vključimo v lajšanje
bolečin in da svojo vero sredi tega sveta živimo kot znamenje upanja in
Božje bližine. (Alojzij Cvikl)
********************************************************************************************

V torek, 5. decembra, ob 17. uri bo v cerkvi vaše otroke obiskal
Miklavž. Vstopnice se dobijo v župnišču in zakristiji. Prispevek je
10 €. K Miklavžu, ki se bo pripeljal s kočijo, so vabljeni vsi
predšolski otroci in otroci od 1. do 6. razreda osnovne šole.

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE
Obnova ogrevanja cerkve je končana
Pred šestindvajsetimi leti smo v cerkvi
namestili ogrevanje na konvektorje in smo jih
postavili v stranske kapele. To ogrevanje ni
imelo pravega učinka pa še hrup so
povzročali. Zato smo se odločili, da
konvektorje zamenjamo z radiatorji in jih
namestimo pod klopi. Že na začetku se
izkazalo, da je velika razlika med nekdanjim
in novim ogrevanjem. Za opravljeno delo se
lepo zahvaljujemo družinskemu podjetju
Strojne inštalacije Šarlah, ki je vsa
inštalacijska dela opravilo brezplačno. Najlepša hvala tudi mizarstvu
Gajšek z Male Pirešice in kamnoseštvu Stoneks iz Šentjurja za
spremljevalna dela. Še vedno pričakujemo vašo finančno pomoč pri
kritju stroškov novega ogrevanja. Hvala za razumevanje!
 V petek, 8. decembra, je praznik Brezmadežnega spočetja Device
Marije. Maše bodo, ob 8. in 18. uri. Lepo vabljeni k sveti maši!
 Od petka, 8. 12. do nedelje, 10. 12. bodo pri nas na duhovni pripravi
na božič dominikanski bogoslovci iz Zagreba. Priporočamo se za
pecivo in sok.
 V nedeljo, 10. decembra, bodo pri deseti maši sodelovali mladi. Pri
njej bodo tudi dominikanski bogoslovci iz Zagreba.
 V sredo, 13. decembra, ob 18.45 bo v prostorih župnišča predavanje
mag. Branka Cestnika na temo: Papež Frančišek in njegove težave v
katoliški cerkvi. Vabljeni na predavanje v čim večjem številu!
 V soboto, 16. 12. dopoldne (9h - 11h) je za vse birmance obvezna
adventna duhovna priprava na božič. Gost bo pater salezijanec Mitja
Franc iz Celja.
 Obveščamo vas, da Petrovški list izhaja vsakih štirinajst dni. Spored
maš lahko objavljamo le za en teden, za naslednji teden pa so maše
objavljene na oglasni deski. Maše so tedensko objavljene tudi na
spletni strani župnije Petrovče /www. zupnija-petrovce.rkc.si/

V prihajajočem adventnem času se začenja akcija #deli Jezusa, katere
osnovni namen je preko sodobnih medijev spodbuditi kristjane, da bi v
svojem lastnem okolju delili svojo izkušnjo vere v Jezusa.
Za tiste, ki akcije #deli Jezusa še ne poznate. To je sklop različnih objav
(video posnetek, slikovno gradivo, besedni zapis) na družbenih omrežjih, s
katerimi želimo spodbuditi vse ljudi k dobremu, k oznanjevanju in k
spreminjanju na lepše.
Naslov letošnje adventne akcije je »Upaj si!«. Prispevke si lahko ogledate na
spletni strani pridi.com na družbenih omrežjih (Facebook, Twitter,
Instagram), predvajala jih bo tudi Exodus TV (7.50, 13.50 in 19.50).
Premagaj strah, preženi predsodke, ne obupaj prehitro, nisi sam. Nasmehni
se in deli veselje. Išči dobro v ljudeh. Bodi sprememba #deliJezusa.
Začnemo 4. decembra. /Ekipa #deliJezusa/
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4. 12.
PONEDELJEK
5. 12.
TOREK
6. 12.
SREDA

Janez Damaščan, duhovnik,
cerkveni učitelj

18h

Saba (Sava), opat, puščavnik

7.30h

Nikolaj, (Miklavž), škof

18h

9. 12.
SOBOTA

Ambrozij (Ambrož), škof,
cerkveni učitelj
Brezmadežno spočetje Device
Marije
Makarij, mučenec
Peter Fourier, redovni
ustanovitelj

10. 12.
NEDELJA

2. adventna nedelja
Loretska Mati božja

7. 12.
ČETRTEK
8. 12.
PETEK

Evlalija, devica, mučenka;
Gregor III., papež

+ VLADO PRAPROTNIK
S. JORDANA IN SOR.
+ ANA IN FRANC ŽUŽEJ

7.30h + KLEMEN PUHR, OSMINA
8h
18h

+ MARIJA RESNIK
PT. M. ZA ZDRAVJE
Srečanje svetopisemske skupine

18h

+ JOŽE OSET

8h

+ JOŽE BREŽKO
ZA FARANE
+ MILAN STEPIŠNIK

10h

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

