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                           Jezus pošilja apostole 
 

isti čas 

je Jezus 

poklical 

k sebi 

dvanajstere in jih 

začel pošiljati po 

dva in dva. Dajal 

jim je oblast nad 

nečistimi duhovi in jim naročil, naj razen palice ne jemljejo na 

pot ničesar, ne kruha ne popotne torbe ne denarja v pasu, obujejo 

naj sandale in naj ne oblačijo dveh oblek. Govoril jim je: »Kjer 

koli stopite v hišo, ostanite tam, dokler ne odidete. Če vas kakšen 

kraj ne sprejme in vas ne poslušajo, pojdite od tam in si otresite 

prah z nog, njim v pričevanje.« In šli so ter oznanjali, naj se 

spreobrnejo. Izgnali so tudi veliko hudih duhov in veliko bolnikov 

mazilili z oljem ter jih ozdravili.     (Mr 6,7-13) 
                                                                                                                              

 

Jezus uporabi moje oči, da boš z ljubeznijo gledal. 

 Uporabi moja ušesa, da boš z ljubeznijo poslušal. 

 Uporabi moje noge, da boš šel naproti.  Amen. 
                                                                       (Mati Terezija)                                                                                                                                                                                    
Ž 

 

                                       Jezus, uporabi moje življenje . 



 

TUDI NAS JEZUS POŠILJA V SVET 
 Jezusovem govoru, ko pošilja svoje 

učence v svet, lahko prepoznamo 

pomembno zaporedje korakov: 

Najprej Jezus pokliče svoje učence: preden se 

podamo na pot izpolnjevanja našega 

poslanstva, je pomembno, da se najprej 

zavemo, da je bil Bog prvi, ki nas je poklical. 

Ustaviti se moramo, da bi prepoznali rdečo nit 

– odnos z Bogom, ki se vleče skozi naše življenje, da bi začutili, po kateri poti nas 

želi voditi. Jezus pokliče dvanajst učencev k sebi, da bi postali močnejši ob njegovi 

navzočnosti in da se bodo pripravili na svoje poslanstvo. Pred vsakim korakom v 

svet potrebujemo čas molitve, da smo ob Bogu in da ga prosimo za njegovo moč. 

Nazadnje jih Jezus pošlje po svetu, po dva in dva: če smo pred tem šli čez prva dva 

koraka, se bo naše osebno poslanstvo vsak dan znova izkristaliziralo. Srečanje in 

odnos z ljudmi, ki so poklicani na podoben način, nam daje pogum, da skupaj 

ostanemo zvesti našemu poslanstvu in da drug drugega pri tem podpiramo.                           
                                                                                           (Povzeto po: www.virc.at)        

                                                                               

                                    AMACJA IN AMOS 
iste dni je Amacja, duhovnik v Betelu, rekel Amosu: »Videc, pojdi, beži v 

Judovo deželo, tam jej kruh in tam prerokuj! V Betelu pa odslej ne smeš več 

prerokovati, kajti to je svetišče kralja in hiša kraljestva!«  (Amos 7, 12–13) 

Neotesani kmet Amos je bil resnični glas Boga. Gorje kristjanom, če v 

prepričanju, da imajo Svetega Duha v žepu, mislijo, da  imajo pravico, da ne 

poslušajo kmeta, čistilke, priseljenke, nedeljskega kristjana. Duh veje, kjer 

hoče, in po navadi tam, kjer človek tega ne pričakuje. Bog rad preigra tiste, 

ki mislijo, da imajo pravico in moč, da ga ustvarijo!  (Tonino Lasconi) 

                                                                                                                                                               

KRIŠTOFOVA NEDELJA 
 Cerkvi na Slovenskem ob Krištofovi nedelji 

blagoslavljamo vozila in zbiramo darove v ta 

namen. Krištofovo nedeljo bomo obhajali 22. 

julija 2018. Ustanova Miva – Slovenija deluje v 

okviru Misijonskega središča Slovenije in je članica 

svetovne Mive, ki že dve desetletji zbira sredstva za 

prevozna sredstva v misijonskih deželah. Večji del 

zbranih sredstev namenijo za potrebe slovenskih 

misijonarjev, vsako leto pa  poskrbijo tudi  za  vozilo  

za kakega drugega misijonarja.  (Vir – K. C.)                                                                                                                             
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IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE          

Nekaj besed o oratoriju Petrovče. 
Oratorij je letos potekal od 1. 

julija do 6. julija 2018. Udeležilo 

se ga je 65 otrok, zanje pa je 

skrbelo 15 navdušenih 

animatorjev, skupaj z voditelji. 

Geslo oratorij je bilo:  Eno je 

potrebno!  To geslo je vzeto iz 

življenja slovenskega duhovnika 

in misijonarja Friderika Baraga, 

ki je živel med Indijanci v 

Severni Ameriki. Vsako leto je 

na oratoriju vzgoja za vrednote. Letos smo se ob življenjskem zgledu Friderika 

Barage osredotočili na vrednote: odločitev, kultura, krst, nenavezanost in 

gorečnost. Da je bil teden res pester in zanimiv, so nas obiskali tudi gostje iz 

Zdravstvenega doma Žalec, ki so nas vodili skozi delavnice o oživljanju, 

zdravi prehrani in zdravem načinu življenja. Torek smo preživeli v družbi 

skavtov iz Prebolda in Polzele čudovit skavtski dan; izdelovali smo indijanske 

šotore in loke. Kot vsako leto smo se šli tudi kopat in imeli vodne igre. Ob 

koncu oratorija so nas obiskali gasilci iz Dobriše vasi - Petrovče. V petek pa 

smo že rahlo utrujeni, ampak še vedno razigrani, zaključili oratorij s sveto 

mašo, ki jo je daroval naš gospod župnik pater Vanči.  
                                                                              (Katehistinja Katja Pečovnik) 

Zaključek svetopisemske skupine Petrovče 
Svetopisemska skupina iz 

Petrovč se zbira ob svetem pismu 

že štirinajsto leto. Skupaj s 

prizadevno voditeljico gospo 

Stanko Hojnik Leber, sestrami 

dominikankami in župnikom p. 

Ivanom Arzenškom preberemo in 

premišljujemo berili, psalm in 

evangelij posameznih nedelj, kar 

je čudovita duhovna priprava na 

nedeljsko bogoslužje. V mesecu  

juniju vsako leto poromamo v bližnje cerkve v celjski škofiji in tako 

zaključimo vsakoletni ciklus naših srečanj. Letos  smo  se  tako  odpravili  na  

Polzelo in na Goro Oljko,  kjer  smo  si  ogledali  obnovljeni  grad  malteških  



 

vitezov Komendo, ki hrani neprecenljive dragocenosti   iz   starih   časov in se 

čudili,   kako dobro so obnovitelji povezali preteklost s sedanjostjo. V cerkvi 

na Gori Oljki smo bili združeni, kot apostoli z Jezusom pri zadnji večerji, pri  

sv. maši, ki jo je daroval g. Tone Šeruga. Hvaležni Bogu, da smo preživeli 

zgodovinsko, kulturno in duhovno bogato popoldne, smo druženje nadaljevali 

v planinskem domu na Gori Oljki. Ugotovili smo, da vsako leto bolj 

spoznavamo, da je sveto pismo s svojim sporočilom neprecenljivo bogastvo.       
                                                                         (Svetopisemska skupina Petrovče) 

                                                                                                                                            
 

 

 V nedeljo, 22. julija je Krištofova nedelja. Po vseh nedeljskih mašah bo 

blagoslov vozil na ploščadi za cerkvijo. Vaš prostovoljni prispevek je 

namenjen za pomoč slovenskim misijonarjem. Omogočimo s svojimi 

prispevki misijonarjem, da bodo lažje vršili svoje pomembno poslanstvo.                                            

 Slovenska škofovska konferenca je odločila, da je mašni dar od 1. julija 2018 

20 evro in ne več 17 evro. Priporočamo se za naročilo maš! 
 
 
 
                                   

15. 7. 

NEDELJA 

 

15. nedelja med letom  
Bonaventura, škof, cerkveni 

učitelj 

 

8h   + OTO IN STARŠI JOŠOVC 

         ZA FARANE          

10h   + MARJAN  ČIŽIČ 
  

16. 7. 

PONEDELJEK 
Karmelska Mati Božja (Karmen) 

 

19h  ZA BLAGOSLOV OTROK   

       IN NJIHOVIH DRUŽIN      

17. 7. 

TOREK 
Aleš, spokornik 

 

7.30h + VLADIMIR, JULIJANA  

        IN ANTON VERDNIK 

18. 7. 

SREDA 

Elij iz Koštabone, diakon, 

mučenec 

 

19h   PT. M. B. PO NAMENU 
 

19. 7. 

ČETRTEK 
Arsenij Veliki, puščavnik 

 

7.30h + ALOJZ BOROVNIK IN  

            VLADO JASTROBNIK 

20. 7. 

PETEK 
Apolinarij, škof, mučenec 

 

19h     + ALOJZIJA LIPOVŠEK 
 

21. 7. 

SOBOTA 

Lovrenc iz Brindisija, duhovnik, 

cerkveni učitelj 
19h     + IVANKA ZUPANC 

22. 7. 

NEDELJA 

 

16. nedelja med letom – 

Krištofova nedelja  
Marija Magdalena, spokornica  

 

8h        + ZOFIJA ZUPAN 

           ZA FARANE            

10h     + ANA IN IVAN CEHNER 
 

 

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  


