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Duh resnice vas bo vodil v vso resnico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

isti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ko pride                

Tolažnik, ki vam ga bom poslal od Očeta, Duh resnice, 

ki izhaja od Očeta, bo on pričeval o meni; in tudi vi 

pričujete, ker ste od začetka z menoj. Še veliko vam 

imam povedati, a zdaj tega ne bi prenesli. Ko pa pride on, Duh 

resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govóril sam od sebe, 

temveč bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje 

reči. Poveličal me bo, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. Vse, 

kar ima Oče, je moje, zato sem vam rekel: Iz mojega jemlje in vam 

bo oznanjal.«   (Jn 15,26-27; 16,12-15)                                  
 

Bodimo hvaležni za darove Svetega Duha, ki jih tako 

samoumevno sprejemamo iz Božji rok in se z njimi hvalimo 

…Zahvalimo se za naša življenja, ki v moči Svetega Duha 

najdejo vedno znova pravo pot, četudi se včasih zdi, da nas je 

zagrnila tema obupa, žalosti ali malodušja …O Bog.  
                                              (Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah)      

  Sveti Duh, daj nam moči, da bomo postajali svetilke na poti življenja. 



 

 
 

                                                                                                                    SVETI DUH – ŽIVI SPOMIN CERKVE 
aš čas je zaradi naglice in zasičenosti 

z informacijami tudi čas pozabljivosti 

in površnosti. Kolikokrat nas ravno 

spomin izda in spravi v škripce. Pomagamo si 

na vse načine: s koledarji, z urniki, rokovniki, 

beležkami in celo z vozli na robcih, pa nam 

kljub temu marsikaj uide. Tudi današnja 

tehnika, zlasti računalništvo, nas opozarja, 

kako zelo pomemben je spomin. Tam je pač 

vse odvisno od spomina, ostane samo tisto, kar 

varno shranimo in zapišemo v elektronski spomin. Če ta odpove, je vse nepreklicno 

izgubljeno. Za posameznika in za narod je naravnost usodno in samouničevalno, če 

začne pozabljati svojo zgodovino, če je kritično ne ocenjuje in se iz nje ne uči. 

Človek, ki je izgubil spomin, ne pozna več sam sebe niti sveta okoli sebe. Podobno 

velja tudi za narod. Če vsak narod živi iz spominjanja, velja to toliko bolj za Božje 

ljudstvo, za Cerkev, ki vsa živi iz spomina. Zvesto in skrbno ohranjanja spomin na 

velika Božja dela, predvsem na največje – na Jezusovo delo odrešenja. Verujoči 

človek ve, da se tudi Bog njega spominja. Saj nam že prerok Izaija zagotavlja: »Če 

bi te oče in mati pozabila, jaz te ne pozabim. Na obe dlani sem te zapisal.« Podobno 

pravi Jezus: »Veselite se, da so vaša imena zapisana v nebesih.« Da, zapisana so v 

Božjem spominu, v njegovem srcu. Najmočnejši spomin Cerkve pa je Sveti Duh. V 

Novi zavezi je opisan kot Duh spominjanja. Jezus je rekel o njem: »Tolažnik Sveti 

Duh vas bo učil in spomnil vsega, kar sem vam povedal« (Jn 14,26). »Iz mojega bo 

jemal in vam oznanjal« (Jn 16,14). Praznujemo binkošti, praznik Svetega Duha, 

tolažnika, posvečevalca in zdravnika. On je Gospod, ki oživlja. Brez njega bi bila 

Cerkev mrtva. Morda tudi naše izsušene in ranjene duše potrebujejo njegov 

blagodejni obisk. Pridružimo se prošnji, s katero se danes Cerkev obrača nanj: »Duši 

madeže izmij, kar je suho, spet zalij in ozdravi rane vse!«   
                                                                                         (Povzeto po: TV Slovenija – Ozare 1997)                                                                                         
                                                                       

                              MARIJA, MATI CERKVE 
a dan po binkoštnem prazniku v Katoliški Cerkvi 

praznujemo praznik Marije, Matere Cerkve. Marija 

je po Jezusovem vnebohodu skupaj z apostoli in 

ženami molila v dvorani zadnje večerje in prosila za dar 

Svetega Duha. Tako je postala  mati prve krščanske 

skupnosti in pozneje mati Cerkve, ki se je oblikovala na 

binkoštni  praznik.   Papež Pavel VI. je   Marijo  ob sklepu  

zasedanja   II.  vatikanskega   cerkvenega   zbora  razglasil   
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za Mater Cerkve. Slovenski škofje so odločili, da bo spominski dan Marije, 

Matere Cerkve, na binkoštni ponedeljek. Zato je v slovenskem bogoslužnem 

koledarju od leta 1980 binkoštni ponedeljek praznik.  (K.C.) 
 

GOSPOD BOG, KAKO LEP JE TA SVET 
ospod Bog, kako lep je svet, ki 

si nam ga podaril! Ti nisi 

neradodaren Bog, varčen 

Stvarnik. Nisi ustvaril tistega, kar naj 

bi bilo koristno, temveč kar je lepo. Za 

svet, ki bi bil samo koristen, bi bilo 

dovolj že nekaj živali, samo nekaj rib, 

nekaj ptic, nekaj drevja, nekaj 

rastlinja, nekaj gora, nekaj morij, 

nekaj rek, nekaj zvezd. In vse enake barve. Za svet, ki bi bil samo koristen, bi 

moški in ženska lahko bila kakor dve drevesni debli, kakor dva kamna. Gospod 

Bog, ustvaril si preobilje lepote, da bi nas napolnil z veseljem. Metulji, 

najrazličnejše ribe in ptice, prekrasno cvetje in tisoč odtenkov zelene barve, 

barve jutranje zarje in sončnega zahoda, odsevi rek in morij, gore, gozdovi in 

mavrica. Ustvaril si svet in ustvaril si nas kot podobo svoje lepote.     
                                                                                                 (Tonino, Lasconi, 365+1 dan s Teboj)                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE 
 

 Pri nas je vsak dan šmarnična pobožnost ob 19. uri. K šmarnicam lepo vabimo vse 

otroke in njihove starše! 

 Na praznik Svete Trojice, 27. maja, ob 10. uri bo iz naše bazilike prenos maše na 

prvem programu radia Slovenija in na radio Ognjišče. 

 V nedeljo, 27. maja, ob 18. uri lepo vabljeni na jubilejni slavnostni koncert, ob 60. 

letnici moškega zbora Petrovče, ki bo v dvorani Hmeljarskega doma. 

 Krajevna skupnost Petrovče vabi v ponedeljek, 28. maja, ob 19. uri na odprtje 

Petrovčevanja in srečanje krajanov s podelitvijo priznanj v dvorec Novo Celje. 

 V torek, 29. maja, ob 20. uri bo srečanje zakonske skupine v Dominikovem domu. 

 V četrtek, 31. maja, ob 19.30 bo gledališka komedija KD Liboje »Da te kap« v 

Hmeljarskem domu. Vstopnine ni. Lepo vabljeni k ogledu! 

 V okviru Petrovčevanja bo 3. junija lepa nedelja - praznik župnije. Ob 9. uri bo 

procesija  z  Najsvetejšim  in  štirimi  evangeliji  po  vasi,  sledila  bo slovesna sveta  

maša, po maši pa zakuska in druženje za baziliko. Popoldne  ob 16. uri bo v Dobriši 

vasi nogometni turnir med Slovenskimi in Hrvaškimi duhovniki ter župani iz 

Slovenije. Lepo vabljeni k skupnemu druženju! 
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 Župnija   Petrovče  vabi  v  soboto,  9. junija  na  župnijsko romanje v Avstrijo. 

Ogledali  si bomo baziliko Mariatrost  pri  Gradcu,  Cistercijanski samostan  Stift 

Rein in muzej na prostem. Odhod iz Petrovč, ob 6. uri. Cena s kosilom je 30 €. 

Vstopnine niso zajete v ceno.  Na voljo je še nekaj prostih mest. Prijavite  se  čim 

prej pri p. Vančiju. 

 V nedeljo, 10. junija, ob 10. uri bo romanje bolnih, ostarelih in invalidov. Mašo 

bo  daroval  bolniški  duhovnik  g. Miro Šlibar.  Pripeljite  k  Petrovški  Mariji na 

romanje čim več starejših in bolnih.  

 V nedeljo, 17. junija, ob 10. uri bo krstna nedelja. K  maši  naj  starši  pripeljejo 

otroke, ki so bili pri nas krščeni zadnjih pet let.  

 Od   ponedeljka,   2. do  petka,  7. julija  bo  v  Petrovčah   potekal  tradicionalni  

Oratorij za otroke.  Starše  vabimo, naj svoje otroke čim prej prijavijo na Oratorij. 

Prijavnice bodo otroci dobili pri verouku. Cena za udeležbo na Oratoriju je 30 €.                                                                                                                                                                                                                                                
                                   

20. 5. 

NEDELJA 

 

BINKOŠTI 
Bernardin Sienski, duhovnik 

8h    + ANICA IN RADI LIPOVŠEK 

          ZA FARANE       

10h     ALOJZ IN ALOJZIJA GOLE  

         TER LIDIJA PARFANT 

19h      Šmarnice pri Jelenovi kapeli   

          v Dobriši vas            

21. 5. 

PONEDELJEK 

Marija, Mati cerkve –

binkoštni ponedeljek 
 

8h     + ROMANA PETEK IN    

         ANGELA TANJŠEK 

19h  + MILORAD RAJLIČ 
              Šmarnice 

22. 5. 

TOREK 

Marjeta (Rita) Kasijska, 

redovnica 
7.30h + ANA IN IVAN ERJAVC 
 19h    Šmarnice         

23. 5. 

SREDA 

Servul (Socerb) Tržaški, 

mučenec  

19h     PT. M. B. V ZAHVALO  

         ZA 25. OBL. POROKE 
               Šmarnice 

24. 5. 

ČETRTEK 

Marija, Pomočnica 

kristjanov – Marija Pomagaj 

7.30h + ALENKA TAVČAR      

            JEŽOVNIK 

19h       Šmarnice           

25. 5. 

PETEK 

Beda Častitljivi, duhovnik, 

cerkveni učitelj 
19h     + FRANC IN ANA ŽUŽEJ 
              Šmarnice 

26. 5. 

SOBOTA 
Filip Neri, duhovnik 

19h    + MARTIN IN BERTA  

            KRULEC          
         Šmarnice     

27. 5. 

NEDELJA 

 

Sveta Trojica 
Alojzij Grozde, mučenec 

8h            ZA FARANE            

10h    + JANEZ PLEVNIK  

19h    Šmarnice pri vaški kapeli  

          v Drešinji vasi  
 

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  


