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Jezus pokliče deklico nazaj v življenje

n posmehovali so se mu. On pa je vse odslovil in vzel
s seboj očeta in mater deklice ter tiste, ki so bili z njim,
in stopil tja, kjer je bila deklica. Prijel jo je za roko in
ji rekel: »Talíta kum,« kar pomeni: ›Deklica, rečem
ti, vstani!‹ Deklica je takoj vstala in hodila; imela je namreč
dvanajst let. Od začudenja so bili vsi iz sebe. On pa jim je strogo
naročil, naj tega nihče ne izve, in je velel, naj ji dajo jesti.
(Mr 5,40-43)

Zgodba obujenja Jairove hčerke: »Talita kum! Deklica, rečem ti,
vstani!« lahko pomaga, da globlje razumemo skrivnost smrti in
vstajenja k življenju. Jezus vodi iz smrti v življenje, premagal je smrt.
Kakor to deklico bo tudi nas s svojo besedo »Talita kum!« prebudil
iz smrtnega spanca nazaj v življenje, saj je njegova ljubezen
močnejša kakor smrt. (Po: K. Frielingsdorf., Podobe o Bogu)

Jezus, daj nam pogum, da »vstanemo v življenje« in ga resnično živimo.

»TALITA KUM«
ezus nam hoče z današnjim evangelijem ponovno sporočiti, da je on gospodar
in izvor življenja. Pripoveduje o dveh čudežih, ki se med seboj dopolnjujeta.
Gre za obuditev življenja Jairovi hčeri in za ozdravljenje žene, ki je trpela
zaradi krvotoka. Brž ko se je »šef« sinagoge Jair predstavil in lepo prosil, da bi
njegova hči ozdravela, je jezus pristal na to, da gre z njim. Kraj, kjer so se nahajali,
je bilo gotovo zelo težko zapustiti. »Mnogo ljudi ga je obdajalo in stiskalo!« Med
to množico pa se je nahajala tudi ženska, ki je bila videti nekam izgubljena. Imela
je kronično bolezen in zdravniki je niso bili zmožni pozdraviti. Prizadevala si je, da
bi se dotaknila roba njegove obleke, in si dopovedovala: »Ozdravela bom!«
Krvavitev se ji je res takoj ustavila, kakor hitro ji je v tisti zmedi uspelo preriniti se
do Jezusa. Poleg tega čudeža je Jezus k življenju obudil še mlado deklico, kljub
temu da so prišli ljudje jemat pogum očetu Jairu, češ da je bolno dekletce medtem
že umrlo. Oba čudeža vračata življenje. Pri tem se lahko spomnimo, da ima vse
tisto, kar se tiče krvi, za Izraelce zelo jedrnat in verski pomen. Kri jim je vedno
sedež življenja in simbol življenja. Vse, kar se tiče življenja, je v tesni zvezi z
Bogom, ki je edini gospodar življenja. S tem postopoma odkrivamo, da sta ti dve
ozdravljenji, čeprav sta na videz tako različni, v resnici zelo sorodni. Prvo omogoča
ponovno odkrijte življenja, o katerem bi zaradi nenehne krvavitve utegnili misliti,
da se izteka. Drugo ozdravljenje pa ponovno vzpostavi dihanje pri otroku, ki je že
prenehal dihati. Dejstvo je, da sta Jair in žena s krvotokom prežeta z enakim
prepričanjem: Jezus in edino on sam je sposoben zdraviti. Po tem prepričanju jima
je bil dan ves pogum, s katerim sta dosegla celo prejem življenjske moči.

J

(Po: T. Kompare, Bogoslužno leto B)

CIRIL IN METOD

I

menujemo ju slovanska apostola. Bila sta rodna
brata, po rodu Grka, doma iz Soluna, mesta, v
katerega okolici so se naselili Slovani. Zato se ni
čuditi, da sta dobro znala slovanski jezik. Ciril se je rodil
leta 826. Bil je bistre glave in resen mladenič, zato so mu
rekli modrijan (filozof). Po očetovi smrti ga je vzel k sebi
v Carigrad očetov prijatelj Teoktist, kjer je obiskoval
dvorno visoko šolo. Tu so mu ponujali imenitne službe.
Odklonil jih je, postal duhovnik in šel k bratu Metodu v
samostan na gori Olimpu v Mali Aziji. Okrog leta 860 je
poslal cesar Mihael III. oba brata v južno Rusijo k
Hazarom, ki so jih hoteli Judje in mohamedanci pridobiti za svojo vero.
Poslanstvo jima je uspelo. Tu sta našla tudi kosti papeža sv. Klementa, ki je
na Krimu okoli leta 100 umrl v pregnanstvu. Takrat je moravski knez

Rastislav poslal v Carigrad k cesarju Mihaelu poslance, naj mu pošlje
misijonarjev, veščih slovanskega jezika. Cesar je poslal Cirila in Metoda. Ciril
je izumil slovanske črke, glagolico; prevedla sta Sveto pismo in obredne
knjige v slovanski jezik, s seboj vzela relikvije sv. Klementa in z veseljem
odšla na pot kot navadna misijonarja. Po treh letih sta odšla v Rim, kamor ju
je klical papež Nikolaj I. S seboj sta nesla relikvije sv. Klementa. Potovala sta
skozi naše kraje. Spotoma sta se ustavila pri panonskih Slovencih in njihovem
knezu Koclju. V Rimu sta bila zelo slovesno sprejeta. Papež je blagoslovil
slovanske bogoslužne knjige in jih položil na oltar v baziliki Marije Snežne.
(Družina)

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE
Krstne nedelja v Petrovčah
V nedeljo 17. junija 2018 smo v naši
župniji praznovali krstno nedeljo.
Ob tej priložnosti vsako leto še
posebej povabimo k praznovanju
spomina na krst vse otroke, ki so bili
pri nas krščeni zadnjih pet let,
njihove starše ter botre. Mašo je ob
10. uri daroval salezijanec gospod
Mitja Franc iz Celja. Vse navzoče je
nagovoril s prispodobo ključa, ki ga potrebujemo, če želimo odpreti vrata in
stopiti skozi nje. Tako je zakrament svetega krsta ključ, ki nam odpira vrata
v nebesa. Razveselili smo se tudi treh otrok, ki so prejeli sveti krst in postali
del velike krščanske družine. Vsi navzoči otroci so ob koncu svete maše od
p. Vančija prejeli majhno pozornost v spomin, zunaj pred cerkvijo pa so se
posladkali z dobrotami naših gospodinj. (katehistinja Katja Pečovnik)

Srečanje članov Hrvaške dominikanske province Bol na Braču
V Bolu na otoku Braču je od 25. do 28. junija potekalo srečanje predstojnikov
samostanov in redovnih hiš Hrvaške dominikanske province. Srečanje je
imelo za cilj pregledati delo in življenje dominikancev, ki delujejo v Sloveniji,
BIH in Hrvaški. Srečanja se je iz Slovenije udeležil p. Vanči Arzenšek, ki je
tudi član provincijskega sveta. Pri pregledu poslanstva in navzočnosti
dominikancev v Sloveniji je bilo zaključeno, da bo redovna hiša v Petrovčah
tudi v prihodnje ostala del Hrvaške dominikanske province, s poudarkom, da
opravlja svoje poslanstvo v osrednjem romarskem svetišču škofije Celje in
župnije Petrovče. (Slika in besedilo, p. Vanči Arzenšek)

Oratorij
V župniji Petrovče bo potekal oratorij za otroke od nedelje 1. do petka 6.
julija. Prijavljenih je 60 otrok. Voditelji oratorija so Katja Pečovnik, Monika
Jelen in sestre dominikanke. Pomagalo jim bo 15 animatorjev. Otroci bodo
prihajali v župnišče vsak dan od 9. do 16. ure. Kosilo bodo imeli v osnovni
šoli Petrovče. Priporočamo se za sok in pecivo.
Priporočamo se za naročila maš, ker nam jih že dalj časa primanjkuje!

1. 7.
NEDELJA

13. nedelja med letom nedelja Slovencev po
svetu Oliver Plunkett, škof in

mučenec
Janez Frančišek Regis,
2. 7.
PONEDELJEK duhovnik

8h ZA FARANE
10h ZA ZDRAVJE OČETA OB
90. LETNICI
19h

+ ZVONE OŽIR

3. 7.
TOREK

Tomaž, apostol

7.30h + LJUDMILA RAJH

4. 7.
SREDA

Urh (Urlik, Uroš), škof

19h

5. 7.
ČETRTEK
6. 7.
PETEK
7. 7.
SOBOTA
8. 7.
NEDELJA

Ciril in Metod, slovanska
apostola, sozavetnika Evrope
Anton Zaccaria, duhovnik,
redovni ustanovitelj
Marija Goretti, devica,
mučenka
Vilibald, škof

14. nedelja med letom
Kilijan, škof, mučenec

+ MARTIN SMREKAR

7.30h + MARIJA ŽELEZNIK

19h

+ ALBIN KUHAR

19h

+ FRANC IN MARIJA
KRAMER

8h + PEPCA SALEZIN IN SOR.
ZA FARANE
10h + MIRAN COCEJ, OBL.
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