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Bog je poslal svojega Sina, da bi svet odrešil 
 

 

  

 isti čas je 

rekel Jezus 

Nikodemu: 

»Kakor je 

Mojzes povzdignil kačo 

v puščavi, tako mora 

biti povzdignjen Sin 

človekov, da bi vsak, 

kdor veruje, imel v njem večno življenje. Bog je namreč svet 

tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, 

kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog 

namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da 

bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi; kdor pa 

ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega 

Sina.  (Jn 3,14-18) 
 

 

Hvala ti, Oče, da si poslal Sina, da bi svet po njem odrešil. 

Hvala ti, o Bog, da nam razsvetljuješ našo človeško temo 

in nas nasičuješ s svojim telesom, ki je kruh večnosti. 

Amen.    (Po Uvodi pri nedeljskih svetih mašah) 

                                               

Hvala ti, Jezus, da si prišel na svet učit, kako živeti.   



 
                                                                                                     

BREZMEJNA BOŽJA LJUBEZEN 
 

 evangeliju stoji nenavaden stavek: »Kakor 

je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako 

mora biti povzdignjen Sin človekov, da bi 

vsak, kdor vanj veruje, imel večno življenje.« Ta 

stavek spominja ne le na potovanje Izraelcev skozi 

puščavo, kjer so jih pikale strupene kače, ampak tudi 

na pripoved o prvem človeku v raju. Tudi tam se 

omenja kača, ki je visela z drevesa in s svojo zvito 

logiko preslepila človeka. Vanj je zasejala dvom o 

Božji dobroti. Opisala mu ga je kot nekoga, ki mu 

nalaga le bremena in mu ne privošči sreče, ki jo sam 

uživa. Zameglila mu je resnico, laž pa mu je 

predstavila kot nekaj prepričljivega in osrečujočega. 

Zaradi te zaslepljenosti ni več prav videl niti Boga niti sebe. Ravno ko je sanjal o 

tem, kako si bo prilastil življenje, je usodno skrenil s poti življenja. Proti tej moči 

laži, ki je človeku zadrgnila zanko in ga oropala življenja, je Bog postavil drugo 

drevo – drevo križa. On, ki visi na križu, nam odpira zamegljene in zaslepljene oči 

in nas uči prav gledati. Kdor se namreč ozre nanj, spoznava, da je Bog tako ljubil 

svet, »da je dal svojega edinorojenega Sina, Jezusa Kristusa, da bi se nihče ne 

pogubil, kdor vanj veruje, ampak imel večno življenje«. Kdor se ozira nanj, 

spozna, da Bog človeku ni nevoščljiv, ampak je brezmejno dober in usmiljen. 

Kdor gleda na križ, spozna, kaj je resnična ljubezen.    (Po: TV Slovenija, Ozare) 
                                                                                          

POST – 40 DNI BREZ ALKOHOLA 
b letošnjem postu je Slovenska Karitas 

pripravila posebno postno pobudo; 40 dni brez 

alkohola v znamenje solidarnosti z vsemi, ki 

trpijo zaradi bolezni, ki so posledica alkohola, nesreč 

na cestah in zaradi nasilja v družinah. Gotovo se vsi po 

malem zavedamo, kakšne hude posledice ima 

čezmerno pitje alkohola. Zato je pred nami predlog, da bi letošnji post 

usmerili v odpoved alkoholu. Glavni namen tega predloga je aktivirati širšo 

javnost k razmišljanju o negativnih posledicah čezmernega uživanja alkohola 

in s skupnimi močmi prispevati k preoblikovanju kulture pitja. Strokovnjaki 

ocenjujejo, da je v Sloveniji vsaj 170.000 oseb, ki so zasvojene z alkoholom. 

Če povemo poenostavljeno, to pomeni, da se s to težavo pri nas srečuje 

vsaka četrta družina.  

S skupnimi močmi lahko spremenimo odnos do alkohola in zmanjšamo 

tragične posledice čezmernega pitja. Prvi in najpomembnejši  
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korak je zagotovo osebna odločitev. Vsak iz med nas se lahko odloči in se v 

času posta za 40 dni odpove alkoholu. Druga možnost je, da se za to 

odločimo kot družina in v svojem domu v času posta ne postrežemo z 

alkoholom. Ne nazadnje pa se lahko zato odločimo tudi kot župnijsko 

občestvo in v času posta iz družabnih dogodkov in srečanj izključimo 

alkohol. (Po: Tomažič Peter Slovenska Karitas) 
                                                                             

 

                                                                                 IIIZZZ   ŽŽŽIIIVVVLLLJJJEEENNNJJJAAA   NNNAAAŠŠŠEEE   ŽŽŽUUUPPPNNNIIIJJJEEE 
 

Dobrodelni koncert »Z ROKO V ROKI« v Žalcu 
V ponedeljek, 5. marca, smo pod 

okriljem Dekanijske Karitas 

Petrovče organizirali že 22. 

dobrodelni koncert pod geslom Z 

roko v roki. Rdeča nit koncerta je 

bila mladi in vera. Ta večer pa je 

podarilo 11 izvrstnih glasbenih 

izvajalcev in en plesni nastop 

profesionalnega plesalca. Največje 

zadovoljstvo in nagrada 

organizatorju je razprodana                                 (Foto - Tone Tavčar) 

dvorana in publika, ki diha z 

nastopajočimi. Večer ne bi bil tako 

čaroben, če ne bi naše druženje 

imelo tako močne dobrodelne note. 

Skupaj smo zbrali 6.000,00 €.  

Zbrana sredstva bodo namenjena 

družinam v stiski, ki trkajo na  

vrata petrovške karitas. V veselje 

nam je, da lahko s svojim 

prispevkom in prostovoljnim  

delom pomagamo soljudem v stiski.                  (Foto - Jana Petrak Zajc)     

Toda vsega tega zagotovo ne bi zmogli, če ne bi bilo dobrih ljudi: 

nastopajočih, ki so se odpovedali honorarju, donatorjev in vseh, ki ste z 

nakupom vstopnice bili z nami na koncertu. Še enkrat iskrena hvala vsem. 

»Resnično veselje prihaja iz globokega sozvočja med osebami, ki ga vsak 

izkusi v svojem srcu in ki nam daje začutiti lepoto tega, da smo skupaj, da 

se vzajemno podpiramo na poti življenja«.(Elvira Krošel) 
                                                          
 



 

 Kulturno društvo Petrovče vabi v torek, 13. marca, ob 17.30 na proslavo 

ob dnevu žena in materinskem dnevu v Hmeljarski dom Petrovče. 

Sodelovali bodo: MePZ A Cappella, vrtec in učenci OŠ Petrovče. 

 V sredo, 14. marca, ob 15. uri je v Dramljah pogreb od mame p. Vančija! 

 V soboto, 17. marca, med 9. in 12. uro bo v župnišču potekal birmanski 

dan, ki je za vse birmance obvezen. Na birmanskem dnevu bodo navzoči 

dominikanski bogoslovci iz Zagreba in drugi gostje. 

 V petek, 23. marca, od 9. do 18. ure bo v okviru misijona radia Ognjišče v 

petrovški cerkvi spovedovanje. Spovedovali bodo dekanijski duhovniki. 

Vabimo vas, da izkoristite priložnost in opravite velikonočno spoved! 

 Petek, 23. marca je v župnišču srečanje za starše in botre II. del z gospo 

Polono Vesel Mušič. Srečanje je namenjeno za duhovno obogatitev 

staršev in botrov. 

 V soboto, 24. marca, ob 19. uri bo v Petrovčah spokorno bogoslužje – 

duhovna priprava in spraševanje vesti za veliko noč. Lepo vabljeni! 
 

                                   

                        GGGOOODDDOOOVVVIII   IIINNN   SSSVVVEEETTTEEE   MMMAAAŠŠŠEEE   PPPOOO   VVVAAAŠŠŠIIIHHH   NNNAAAMMMEEENNNIIIHHH   

 

11. 3. 

NEDELJA 
 

4. postna nedelja 

Benedikt, škof 

8h + CENCELJEVI 

        ZA FARANE                   

10h   PT. M. B. V ZAHVALO   

IN  ZDRAVJE 

12. 3. 

PONEDELJEK 
Inocenc I., papež 

18h  + MONIKA DREV IN 

DUŠE V VICAH   

13. 3. 

TOREK 
Leander Seviljski, menih, škof 

7.30h + MARIJA KARLIN 

 20h  Srečanje zakonske skupine  

14. 3. 

SREDA 
Matilda, kraljica 18h + RAJKO MESARIČ 

15. 3. 

ČETRTEK 

 

Ludovika de Marillac, 

redovnica 
7.30h + MARIJA GRUM 

16. 3. 

PETEK 

 

+Hilarij Oglejski, škof 
 

17.30h  Križev pot  

18h  + JOŽE ŠUMER 

 

17. 3. 

SOBOTA 
 

Patrik (Patricij), škof, 

misijonar 
18h  PT. M. B. PO NAMENU  

  + TANJA POTISK, OSMINA 

18. 3. 

NEDELJA 

 

5. postna, tiha nedelja – 

papeška nedelja 

Ciril Jeruzalemski, škof,  

8h  + JOŽICA ŠTRUK IN 

STARŠI, ZA FARANE                  

10h  + ANTON FLORJANIČ 

       + JOŽE ŽGANK 
 

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                                                             


