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Jezus ozdravi gobavca

isti čas je k Jezusu prišel gobavec in ga na kolenih
prosil: »Če hočeš, me moreš očistiti.« Zasmilil se mu
je, iztegnil je roko, se ga dotaknil in mu rekel:
»Hočem, bodi očiščen!« Gobe so takoj izginile in bil
je očiščen. Jezus ga je brž s strogimi besedami poslal ven in mu
rekel: »Glej, da nikomur nič ne poveš, ampak pojdi, pokaži se
duhovniku in daruj za svoje očiščenje, kar je zapovedal Mojzes,
njim v pričevanje.« (Mr 1,40-44)
Največji greh je pomanjkanje ljubezni, brezbrižnost do
bližnjega. Nobena bolezen, niti gobavost, ne more tako
popačiti človeka, da v njem ne bi prepoznala brata in
sestre, še več – trpečega Jezusa. (Mati Terezija)

Daj, da bomo s svojim trpljenjem pomagali prenavljati vero.

Srečanje z Jezusom prinaša v dušo mir in srečo.
GLEJ, DA NIKOMUR NE POVEŠ
ezus si je prizadeval, da bi se o njem čim manj govorilo. Videti je bilo, kot bi
menil, da bo njegova popularnost pravzaprav zaviralni trenutek za tisto, kar
je hotel doseči. Duhovnik Abbe Pierre je takrat, ko so ga časnikarji proglasili
za slavnega moža, vzkliknil takole: »Zdaj me pa imajo! S tem ko so me napravili
za zvezdnika, so me v resnici uničili!« Tako si Jezus ni mogel dovoliti, da bi
izgubljal čas s tem, da bi cenil ali pripisoval kak pomen dvoumni slavi, ki si
navadno drzne popačiti oziroma, kar naravnost izda ali zamegli resnični pomen
Božjega delovanja. Ko razmišljamo o tem evangeliju, se zdi, da nihče od
Jezusovih sodobnikov ob njem ni odkril tistega, kar je Jezus v resnici predstavljal.
On je zanje pač junak, zelo ugleden čudodelnik, nikakor pa ne Sin, ki jih vodi k
Očetu. Tako gledanje nanj diši po malikovanju ali oboževanju. Če bi se Jezus
spustil v to, ne bi več iskal Božje slave, kot pravi Pavel v svojem pismu, ampak bi
mu šlo za svoje osebne interese. Ob takšnem njegovem vedenju, kljub vsem
njegovim čudovitim delom, ljudje seveda ne bi mogli, pa če bi jim še toliko
govoril, odkriti Očeta. Jezus je moral ostati samo orodje, pot in cesta k Očetu, pa
nič več. Pri vsem skupaj je Jezus zares zelo tvegal, da ga bodo Judje naredili za
narodnega heroja. Če bi se to zgodilo, bi se avtomatično zaprl pred vsemi drugimi
narodi. Vemo pa, da so bili prav tako kot Izrael vsi poklicani v Jezusovo Božje
kraljestvo. Priče smo torej zelo pomembnemu sporočilu. Jezus je ozdravil
gobavca. Za gobavca je bila to osvoboditev vseh tesnob, globoke žalosti in sploh
vseh posledic, ki so bile v zvezi s to boleznijo. Za vse njegove sodobnike in za nas
same je to zgovorno znamenje o obnovljeni in očiščujoči navzočnosti Božjega
kraljestva. Gobavec je praktično »prototip« za vse vernike, ki bodo v teku
zgodovine okusili podobno milost osvobojenja pri krstu in še kakem drugem
»znamenju«. (Po: T. Kompare)
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PEPELNIČNA SREDA
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a sredo po pustnem torku nastopi
pepelnica in s pepelnično sredo se
začenja post. Na samo pepelnično
sredo pa velja strogi post. Včasih je polnočni
zvon označil začetek posta. Do nedavnega je
veljala pepelnica za praznik in sveti dan.
Verniki hodijo k maši, ki se je opravljala v
spokorni vijoličasti barvi. Včasih je tudi vsak
pristopil k pepeljenju. Mašnik je s pepelom

“lanskih” oljk pokrižal čela vernikom in izrekel znane biblijske besede:
“Spominjaj se, da si prah in da v prah se povrneš.” Prav je, da na pepelnico
sklenete, da se boste ves postni čas odrekli nečemu, kar vas veseli. Ali ne
boste jedli določenih jedi, pili določene pijače, si ne boste ogledali, kar vas
veseli, pomagali komu, ki je pomoči potreben ipd. Lahko začnete z malimi
stvarmi. Če boste nadaljevali z odpovedjo, temu, kar prinaša ta svet, boste z
leti dobili mnoge kreposti. Te kreposti, vas bodo še kako utrdile, da boste
lažje prenašali preizkušnje, ki vam jih bo Jezus poslal, da bi mu pomagali
nositi križ! Spreobrni se in veruj evangeliju! - Izreče duhovnik, ko na
pepelnično sredo potrese pepel na glavo. Verovati evangeliju pomeni
verovati v držo ljubezni – in ne egoizma, pa naj ves svet še tako trdi, da je leta edini način preživetja. Verovati v pot odnosov in povezanosti – in ne
zaskrbljenosti zase, pa čeprav je včasih veliko silnic, ki človeka držijo
zagledanega vase. Pepel – simbol človekove minljivosti, krhkosti, moralne in
bivanjske omejenosti. S tem je zaznamovana naša eksistenca. Kdo ne izkuša
trpljenja in nesmisla trpljenja? Kdo ne izkuša na tak ali drugačen način
zaznamovanosti z grešnostjo? Kristus prihaja prav za to in prav za tebe.
(VIR kapitelj - Novo Mesto stolnica

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE
Svetopisemski maraton na nedeljo Sv. pisma
Na nedeljo Svetega pisma, 28. januarja, so dopoldne
pri obeh
sv. mašah sodelovali člani naše
svetopisemske skupine z branjem uvodov v sv.
mašo, v darovanje, v očenaš in v zahvalo po sv.
obhajilu. Med 9. in 10. uro je bil v baziliki
svetopisemski maraton, na katerem so člani naše
svetopisemske skupine brali Markov evangelij od
prvega poglavja naprej. Žal je branje Božje besede
spremljalo na letošnjem svetopisemskem maratonu
malo naših župljanov, zato želimo, da bi se prihodnje
leto udeležilo svetopisemskega maratona več
župljanov. Hvala katehistinji Stanki za vložen trud
pri organizaciji svetopisemskega maratona. (Srečko Klepej)

 V sredo, 14. februarja, je pepelnica. Ta dan je strogi post. Zvečer ob 18.
uri bo maša s pepeljenjem.
 Vsak postni petek bo pred večerno mašo, ob 17.30 križev pot v
Dominikovi kapeli. Lepo vabljeni h križevem potu in sveti maši v čim
večjem številu.
 V sredo, 21. februarja, ob 19. uri je v župnišču srečanje ŽPS-a. Lepo
vabljeni vsi člani.
 Mešani pevski zbor župnije Petrovče vabi k petju nove pevce. Vaje so ob
četrtkih, ob 19. uri v župnišču. Vsi, ki radi pojete in vam je Bog dal glas za
petje lepo vabljeni!
 Župnija Petrovče se zahvaljuje vsem tistim družinam, ki so prispevale 50 €
za obnovo ogrevanja v cerkvi. Tisti, ki pa tega še niste storili še imate vedno
možnost, da svoj prispevek oddate v zakristiji.
 Sedežnina za leto 2018 je tako kot vsako leto 17 €. Hvala vsem, ki ste jo
že poravnali.

G
GO
OD
DO
OV
VII IIN
N SSV
VE
ET
TE
EM
MA
AŠŠE
E PPO
OV
VA
AŠŠIIH
HN
NA
AM
ME
EN
NIIH
H
12. 2.
Humbelina, redovnica
PONEDELJEK

18h + KARL ZUPAN

13. 2.
TOREK

Jordan Saški, redovnik

7.30h + MARIJA GRUM

14. 2.
SREDA

++ Pepelnica
Valentin (Zdravko), duhovnik,
mučenec

18h + MARIJA KARLIN, OSMINA

Klavdij, redovnik

7.30h + MARIJA GRUM

+ Julijana Koprska, mučenka

18h DOMINIK ŠTURBEJ

17. 2.
SOBOTA

Mesrop Armenski, cerkveni
učitelj

18h + BOGDAN PEČAN

18. 2.
NEDELJA

1. postna nedelja
Frančišek Regis, Clet,
duhovnik, mučenec

8h + KARL ZUPAN
ZA FARANE
10h + STARŠI GAJŠEK

15. 2.
ČETRTEK
16. 2.
PETEK

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

