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           Prva dva učenca  

       govorita z Jezusom.  
 

zrl se je na Jezusa, ki je 

šel mimo, in rekel: 

»Glejte, Jagnje Božje!« 

Učenca sta slišala, kaj 

je rekel, in odšla za Jezusom. Jezus 

pa se je obrnil, in ko je videl, da 

gresta za njim, jima je dejal: »Kaj 

iščeta?« Rekla sta mu: »Rabi (kar 

pomeni učitelj), kje stanuješ? 

«Rekel jima je: »Pridita in bosta 

videla.« Šla sta torej in videla, kje 

stanuje, ter ostala pri njem tisti dan. 

Bilo je okrog desete ure.  (Lk1, 36-39) 
 

 

Gospod, danes nas še posebej vabiš, da razmišljamo ob 

besedah apostola Pavla, ki pravi: »Telo ni za nečistost, ampak 

za Gospoda.« Naši grehi nas vedno znova in znova delajo 

»stare in onemogle«. Tvoja milost in odpuščanje nas pa 

nenehno obnavljata in pomlajujeta ter nam dajeta moči, da 

lahko stojimo pred teboj. Kakor si vztrajno klical Samuela, 

tako vsak dan znova vztrajno kličeš tudi nas. V vsej ponižnosti 

se ti hočemo odpreti in ti prisluhniti, da te v hrupu sveta ne 

bomo preslišali.    (Po – Uvodi pri nedeljskih svetih mašah – leto B)     

 

         Odgovorimo na Tvoj klic, kjerkoli in kadarkoli že nas bo dosegel.  
 

 



Da. 
   

KAKŠNO JE MOJE POSLANSTVO? 
 

postol Peter je prišel k Jezusu in ta mu je nakazal njegovo 

poslanstvo: Imenoval se boš Kefa … Ni mu rekel: »Hej, Peter, zame 

boš dal življenje; v Rimu te bodo križali.« Če bi to storil, bi se Peter 

gotovo takoj obrnil in odšel. Jezus ga je preprosto povabil, naj hodi za njim 

in bo postal ribič ljudi. To pa je bilo Petru, ribiču, že bolj domače. V treh 

letih je ob Jezusu počasi odkrival svoje poslanstvo. Šele s prihodom Svetega 

Duha ga je bolje doumel in prejel moč, da je navsezadnje šel oznanjat vse do 

Rima in končno za Jezusa tudi dal svoje življenje. Najti svoje mesto v svetu 

oz. odkriti svoje poslanstvo je temeljna naloga vsakega človeka. Ni lahka. 

Treba je prisluhniti svojemu srcu; prepoznati, izkusiti, da sem ljubljen – od 

Boga in tolikih ljudi, kajti samo kdor je izkusil ljubezen, lahko tudi sam 

zares ljubi. Stopiti je potrebno na pot očiščenja: potrebno je prekiniti z 

grešnimi navadami, odrezati določena razmerja, zapustiti določena okolja, se 

odpovedati določenemu branju in odpreti nova poglavja življenja, vstopiti v 

nova okolja, tkati nova razmerja … Potrebno je prisluhniti svojim globokim 

željam, zanimanjem, okolju, prijateljem, Cerkvi in videti, kam bi lahko 

umestil svoje življenje, da bi bilo skladno s tem, kakor me vidi Kristus.  
                                                                                                               (Po: www.unipas.si) 

DOMINIKANKA SV. MARJETA OGRSKA 

 
jeno polno ime je Margareta; našim ušesom bolj 

domača oblika Marjeta je verjetno nastala iz 

oblike Margeta. Marjetin oče je bil ogrski (ali 

madžarski) kralj Bela IV, njena mati Marija pa je bila 

bizantinska princesa in je prišla s cesarskega dvora v 

Carigradu. Marjeta se je z vsem srcem oklenila 

redovniškega življenja in za vzornico si je izbrala svojo 

svetniško teto Elizabeto Turinško Bila je srečna in svoj 

redovniški poklic je imela za najvišjo dosegljivo čast.    
(Ognjišče) 

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV 2018 

Teden molitve za edinost kristjanov bo od 18. do 25. januarja. Za letošnjo 

temo so kristjani otočja Karibov v Srednji Ameriki izbrali pesem, ki jo Sveto 

pismo pripisuje Mojzesu in njegovi sestri Mirjam (2 Mz 15,1-21). Iz nje je 

vzeto geslo: »Tvoja desnica, Gospod, je mogočna«. Pesem opeva 

osvoboditev in zmago nad zatiranjem, ki ga je judovsko ljudstvo dolga 

stoletja trpelo v Egiptu. Kristjane Karibskega otočja je posebej nagovorila,  
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ker je tudi njihova zgodovina zaznamovana s ponižujočim suženjstvom. 

Največ tamkajšnjih prebivalcev je nekdanjih afriških sužnjev, ki so jih tja 

pripeljali evropski kolonizatorji. Kolonialni sistemi so izvajali trgovino z 

ljudmi in prisilno delo in jih oropali njihovih neodtujljivih pravic.                                                                                       

IIZZ  ŽŽIIVVLLJJEENNJJAA  NNAAŠŠEE  ŽŽUUPPNNIIJJEE  
 

Blagoslov otrok pri jaslicah. 
V nedeljo, 31. decembra 2017 na praznik 

Sv. družine je bil pri deseti maši blagoslov 

otrok pri jaslicah. 

Blagoslova se je udeležilo lepo število otrok 

v spremstvu svojih staršev, babic in dedkov. 

Blagoslov otrok je opravil p. Vanči. Želimo 

si, da bi se naslednje leto udeležilo  

blagoslova še večje število otrok.  
(Srečko Klepej)                   

 

Koledovanje 
Brin, Tilija in Neža so naši letošnji 

koledniki. Z veseljem so se odzvali 

povabilu, se oblekli v čudovite halje, si na 

glavo dali krono in odšli od hiše do hiše ter 

oznanjali veselo novico, da se je rodil 

Odrešenik sveta. Spremljale sva ju s. 

Felicitas in katehistinja Katja. V Zaloški 

Gorici in Mali Pirešici so nas zelo lepo 

sprejeli. Veseli so bili našega novoletnega voščila ter prepevanja.  

Koledovanje pa je  povezano tudi z zbiranjem prispevkov za misijone (več si 

lahko preberete na spletni strani Misijonsko središče Slovenije). Z vašo 

pomočjo smo zbrali 235 eur. Iskrena  hvala vam za vaš dar. (Katja Pečovnik) 
 

STATISTIKA VERSKE PRAKSE V LETU 2016 IN 2017 2016 2017 
KRSTI 26 29 

POROKE 4 8 

POGREBI 25 17 

OBISK NEDELJSKE MAŠE 250 250 

ŠTEVILO RAZDELJENIH OBHAJIL 11.000 10.000 

ŠTEVILO OTROK PRI VEROUKU 140 147 

ŠTEVILO MINISTRANTOV 15 12 

 Ognjišče 23 22 

NAROČNIKI VERSKEGA TISKA Mavrica 7 7 

 Magnifikat 7 7 

ŠTEVILO ROMARSKIH SKUPIN 36 37 

 



 
 

 

 

UMRLI V LETU 2017  
                 Ime in priimek                          dne        star/a                      Ime in priimek                     dne       star/a 

1. Dominik Šturbej 19. 2. 86 10. Marija Vok 30. 8 94 

2. Ljudmila Turnšek 2. 3 79 11. Frančiška Stančič 21.9. 94 

3. Jože Žgank 18. 3. 73 12.Vladimir Stropnik 21. 9 71 

4. Branko Friedrich 23. 3. 71 13. Jožef Hodžar 27.10 75 

5. Jože Lorbek 26. 3. 87 14. Martin Šimek 2. 11 67 

6. Anton Krušič 30. 3.  85 15. Stanislav Zavšek 11.11 91 

7. Stanislava Šeligo 12. 5. 90 16. Klemen Puhr 20.11 18 

8. Marija Gantar 4. 6. 94 17. Helena Pristovšek 13. 12 92 

9. Martin Zupanc 21. 7.  70    

                  

  Mesec januar je mesec verskega tiska. Vabimo in spodbujamo vas, da se 

naročite na kakšen verski časopis (Ognjišče, Družino, Magnificat, Mavrico 

ali Prijatelja). 

 V četrtek, 18. januarja se začne teden molitve za edinost kristjanov. Vabljeni 

k maši in k molitvi za edinost kristjanov v čim večjem številu.  

 Prosimo, da naročniki Ognjišča poravnate naročnino za leto 2018 do konca 

januarja. Naročnina znaša 32 eur. 

 Sedežnina za leto 2018 znaša 17 eur. Prinesite jo v zakristijo. 

 Priporočamo se za naročilo maš.  

 
                                   

                        GGGOOODDDOOOVVVIII   IIINNN   SSSVVVEEETTTEEE   MMMAAAŠŠŠEEE   PPPOOO   VVVAAAŠŠŠIIIHHH   NNNAAAMMMEEENNNIIIHHH   

15. 1. 

PONEDELJEK 
Absalom, koprski škof  

 

18h         + MARTA URANJEK 

    

16. 1. 

TOREK 
Honorat, škof 

7. 30h   + MARTA URANJEK 

20h             Srečanje zakonske skupine 

              v Dominikovem domu 

17. 1. 

SREDA 

Anton (Zvonko), puščavnik, 

opat 
18h      + ANTON VERDNIK 

18. 1. 

ČETRTEK 

Marjeta Ogrska, kneginja, 

dominikanka 
7. 30h  + MARIJA DEBELAK 

19. 1. 

PETEK 

Makarij Aleksandrijski, 

opat 

 

18h         + KARL ZUPAN, OSMINA 
                        

20. 1. 

SOBOTA 
Fabijan, papež, mučenec 18h        + DRUŽINA VALEK IN KRANJEC                            

21. 1. 

NEDELJA 

 

3. nedelja med letom 

Agnez (Neža, Janja), devica, 

mučenka 

8h           + VINKO ZUPANC 

              ZA FARANE        

10h       + VINKO IN NEŽA POŽEK 

 

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 


