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iinn  nnaa  zzeemmlljjii  mmiirr  lljjuuddeemm!!  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 o je  to  premišljeval,  glej, se mu je v sanjah  prikazal 

                 Gospodov angel in rekel: »Jožef, Davidov sin, ne  boj   

                 s vzeti  k  sebi  Marije,  svoje žene;  kar  je  spočela, je   

                namreč od  Svetega Duha. Rodila bo sina  in  daj  mu     

ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov.« Vse  to  pa 

se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku: 

›Glej, devica bo spočela  in  rodila  sina  in  imenovali  ga bodo 

Emanuel, kar pomeni Bog z nami.‹ (Rojstvo Jezusa Kristusa Mt 1,20-23)  



  
 ŽUPNIKOVO BOŽIČNO VOŠČILO 

»Veselite se v Gospodu, zmeraj; ponavljam 

vam, veselite se. Vaša dobrota bodi znamenje 

vsem ljudem. Gospod je blizu« (Flp 4, 4-5). 

Božič je praznik veselja. To veselje ima svoj 

razlog v tem, da se nam je Bog na poseben 

način približal in postal je naš brat. V svojem 

jedru je krščanstvo evangelij, veselo sporočilo 

– in to velja za vse dneve v letu, ne samo za božični praznik. 

Vsem članom ŽPS-a, duhovnemu pomočniku Tonetu Šerugi, 

sestram dominikankam, ostalim sodelavcem in vsem faranom 

želim blagoslovljene božične praznike, da bi v središču božičnih 

praznikov bile jaslice, ki neposredno govorijo o Božjem 

učlovečenju, ter da bi z Gospodom vstopili v novo leto, ki naj bo 

polno milosti, miru in vsega dobrega.  Pater Vanči, vaš župnik. 
 

                                                  IIZZ  ŽŽIIVVLLJJEENNJJAA  NNAAŠŠEE  ŽŽUUPPNNIIJJEE   

                                                                                              

Obiskal nas je sv. Miklavž  
Na predvečer goda sv. 

Miklavža se je v naši baziliki 

zbralo mnogo otrok, ki so 

veselo pričakovali prihod 

Miklavža. Letos se je Miklavž 

pripeljal iz Levca s prekrasno 

belo kočijo gospoda Jožeta 

Podmiljšaka in obiskal 

Drešinjo vas in Dobrišo vas. 

Otroci so ga pred baziliko 

nestrpno pričakali. Po izstopu 

iz kočije je v spremstvu 

angelov in dveh parkljev stopil skozi glavna vrata cerkve. Po svojem 

nagovoru otrokom je bil presenečen nad njihovo lepo molitvijo Sveti angel. 

Ob prisotnosti mamic, očkov, babic in dedkov je sledilo razdeljevanje daril, 

ki je zelo lepo potekalo. Miklavžu in njegovemu kočijažu se zahvaljujemo za 

obisk.    (Srečko Klepej) 

 



 

 

Duhovna priprava dominikanskih bogoslovcev na božič 
Enaindvajset bogoslovcev iz 

Zagreba je pri nas imelo od petka 

do nedelje tradicionalno 

duhovno obnovo na božič. 

Duhovno obnovo je vodila sestra 

redovnica dominikanka Ivana 

Pavla Novina ob navzočnosti 

patra Domagoja, učitelja 

bogoslovcev. Bogoslovci so 

sodelovali s petjem pri 

bogoslužju na praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije in 2. adventne 

nedelje. Bogoslovce je v soboto zvečer obiskal tudi celjski škof Stanislav 

Lipovšek, ki jih pogostil tudi z večerjo. Na koncu se je njihov učitelj zahvalil 

gospe Vikici in Olgi za dobro kuhinjo ter p. patru Vančiju za lep sprejem v 

Petrovčah.  (p. Vanči)     

                                                                                             

Predavanje »Papež Frančišek in njegove težave v Katoliški cerkvi« 
V sredo je bilo v prostorih župnišča 

zanimivo predavanje Branka 

Cestnika z naslovom Papež 

Frančišek in njegove težave v 

katoliški Cerkvi. Predavatelj je 

poudaril, da si levičarji lastijo 

papeža, medtem ko ga desničarji 

napadajo. Papež ni ne levičar in ne 

desničar, temveč želi cerkev 

približati evangeliju in ubogim. On s svojim zgledom in potovanji to tudi 

potrjuje. Kar se tiče vprašanja ločenih in ponovno poročenih, je predavatelj 

dejal, da papež Frančišek poudarja, da je treba razločevati in gledati na vsak 

primer posebej, predvsem pa se mora cerkev tem ljudem približati in jim 

pomagati.   (p. Vanči) 
 

 

 V soboto, 23. decembra, ob 19. uri je blagoslov vaških jaslic v Levcu. 

 V nedeljo, 24. decembra, je sveti večer, ob 20. uri je sveta maša za otroke 

in ostarele, ob 23.30 je božičnica, ki jo pripravljajo mladi, ob 24. uri je 

slovesna polnočnica. 

 Na božič, 25. decembra so maše, ob 8. in 10 uri. Povabite k maši tudi tiste, 

ki sicer ne hodijo redno k maši. Še tako oddaljen kristjan bi se moral 

udeležiti svete maša vsaj na božič. 



 
 

 V torek, 26. decembra, je god Svetega Štefana in dan slovenske 

samostojnosti. Maša je, ob 8. in 10. uri. Pri osmi maši bo blagoslov vode in 

soli. Po deseti maši bo blagoslov konj za cerkvijo na ploščadi.  

 V sredo, 27. decembra, je god sv. Janeza evangelista. Maša je, ob 18. uri. 

Pri maši bo blagoslov vina. Prinesite s seboj vino k blagoslovu. 

 V sredo, 27. decembra, pater Vanči začenja z blagoslovom domov in 

obiskom družin v Dobriši vasi. 

 V nedeljo, 31. decembra, pri deseti maši bo blagoslov otrok pri jaslicah. 

Starši, pripeljite svoje otroke k maši in blagoslovu. 

 Vaščani in PGD Drešinja vas ter Turistično društvo Petrovče vabijo na 14. 

razstavo JASLICE SAVINJSKE DOLINE od 17. decembra 2017 do 1. 

januarja 2018 v gasilskem domu v Drešinji vasi. Odprtje razstave z 

blagoslovom razstavljenih jaslic bo v nedeljo, 17. decembra, ob 16. uri. 

Razstava bo odprta še od 23. do 26. decembra in 30. in 31. decembra od 9. 

do 19. ure ter 1. januarja 2018 od 14. do 19. ure. Ostale dni do 1. januarja 

2018 je možen ogled po dogovoru na tel.: 031 230 021. Prisrčno vabljeni! 

 Še vedno nismo poravnali stroškov obnove ogrevanja v cerkvi. Tistim, ki 

še niste oddali svojega prispevka, prosimo, da ga prinesete v zakristijo.   
  

                                   

                        GGGOOODDDOOOVVVIII   IIINNN   SSSVVVEEETTTEEE   MMMAAAŠŠŠEEE   PPPOOO   VVVAAAŠŠŠIIIHHH   NNNAAAMMMEEENNNIIIHHH   
18. 12. 

PONEDELJEK 
Vunibald, opat 18h       + VLADIMIR STROPNIK                  

19. 12. 

TOREK 
Urban V., papež 7.30h   + VLADIMIR STROPNIK      

20. 12. 

SREDA 
Vincencij Romano, duhovnik 18h     + TONE ŠEMLAK                            

21. 12. 

   ČETRTEK 

Peter Kanizij, duhovnik, 

cerkveni učitelj 

 

7.30h   + TONE ŠEMLAK   
                         

22. 12. 

PETEK 

Frančiška K. Cabrini,  

redovna ustanoviteljica 
18h       + ŠTEFANIJA KOČEVAR 

23. 12. 

SOBOTA 
Janez Kancij, duhovnik 18h       + STANISLAV ZAVŠEK                       

24. 12. 

NEDELJA 

 

4. adventna nedelja 
Adam in Eva, prastarši 

SVETI VEČER 

8h         + TONE ŠEMLAK          

10h      + VILI GORŠEK 

20h      + IVAN IN MARIJA   

          RAZBORŠEK 

23h30    BOŽIČNICA  

24h     POLNOČNICA 

 

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 


