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             Živeti moramo le v moči Jezusovega kruha 
 
 

 isti čas so Judje 

godrnjali nad 

Jezusom, ker je 

rekel: »Jaz sem 

kruh, ki je prišel iz nebes,« in 

so govorili: »Ali ni to Jezus, 

Jožefov sin? Njegovega očeta 

in mater poznamo. Kako 

more zdaj govoriti: ›Iz nebes 

sem prišel.‹ «Jezus je 

odgovoril in jim dejal: »Ne godrnjajte med seboj! Nihče ne more 

priti k meni, če ga ne pritegne Oče, ki me je poslal, in jaz ga bom 

obudil poslednji dan. Pri prerokih je zapisano: ›Vsi se bodo dali 

poučiti Bogu.‹ Vsak, kdor posluša Očeta in se mu da poučiti, 

pride k meni. Ne rečem, da bi bil kdo videl Očeta: samo tisti, ki je 

od Boga, je videl Očeta.   (Jn 6,41-46) 

 
Jezus, zahvaljujemo se ti, da smo s tem kruhom, ki 

nam ga daješ pri vsaki sveti maši, prejeli več kot le 

mano v puščavi, da si nam čudežno zapustil sebe, da 

se ne bomo izničili v večnosti, ampak bomo v njej 

združeni s teboj, Stvarnikom sedanjega časa.    
                               (Po: Uvodi pri sv. mašah – leto B)  

   Jaz sem kruh življenja. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj.  



 

 

ODPRTI ZA NJEGOVO DELOVANJE V NAS 
 človeškem življenju pride do rasti predvsem v časih globoke krize. Kdor 

ni nikoli izkusil težke preizkušnje in jo prestal, temu po eni strani manjka 

pomemben korak do zrelosti in po drugi tudi izkušnja svetlobe po dolgi 

temi boja. To je zagotovo neprijetno za nas, ki so nam mali in veliki porazi in padci 

skoraj del našega vsakdana. Za vsakega izmed nas pride kdaj pa kdaj trenutek, ki 

ga je doživel prerok Elija pod bodičevjem: "Dovolj je zdaj, Gospod." Nisem 

dosegel svojega cilja, popolna izguba sem. Navdaja me občutek brezizhodnosti, 

nesmiselnosti, strahu, utrujenosti in obupa. Vzemi moje življenje, ne morem več! 

"A je zdaj dovolj"? – Ko dosežemo dno, se odpro tudi vrata za vstop Boga. Angel 

se dotakne Elije in mu ponudi kruh, ki mu bo dal takšne moči, da bo lahko živel 

naprej in imel moč, da pride do Božje gore, kjer bo videl Boga. Tolažba za nas – v 

najglobljem obupu in izčrpanosti smemo zaupati, da Bog nikoli ne bo pustil ljudi 

sedeti in umreti pod bodičevjem. Nadgradnja Božje skrbi za človeka v Novi zavezi 

je Jezus Kristus, ki pravi: "Jaz sem kruh življenja. Če kdo je od tega kruha, bo živel 

vekomaj."     
 

                SV. MAKSIMILJAN KOLBE 
aksimilijan Kolbe se je rodil 7. januarja 

1894 v Zdunski Woli kot sin revnega 

delavca. S sedemnajstimi leti je vstopil 

v minoritski red. Ker je bil zelo nadarjen, so mu 

omogočili študij na gregorijanski univerzi v 

Rimu, kjer je po štirih letih napravil doktorat. Po 

naslednjih treh letih je prejel mašniško 

posvečenje. Kot mlad duhovnik se je leta 1922 

vrnil na Poljsko. Ko so Nemci leta 1939 Poljsko 

zavzeli, so kmalu opazili "preveč dejavnega" 

duhovnika. Ne le, da so bile njegove pridige zelo 

kritične, odločno je nastopil tudi proti nacizmu. Nacisti so ga aretirali 17. 

septembra 1940 in ga poslali v taborišče Oranienburg. Tokrat je še imel srečo, 

saj so ga kmalu izpustili. Že pet mesecev pozneje pa so ga odpeljali v 

koncentracijsko taborišče Auschwitz, ki ga ni nikoli več zapustil. Strašna smrt 

Maksimilijana Kolbeja se je začela v jutru vročega julijskega dne leta 1941, 

ko je pobegnil neki ujetnik iz Kolbejevega bloka. Taboriščni vodja Fritsch je 

za kazen in opozorilo, izločil deset zapornikov, ki naj bi jih zaprli v celico 

smrti, temnico brez svetlobe in zraka. Eden izmed nesrečnikov, družinski oče 

Franciszek Gajowniczek, je začel obupano kričati in v solzah pripovedovati o 

svojih dveh otrocih. Takrat je Maksimilijan Kolbe mirno in zbrano stopil iz 

vrste,   ki  ji  je  bilo  prizanešeno,  in  ponudil  svoje  življenje  v  zameno  za  

 

V 

M 



 

 

Gajowniczkovo. Fritsch je ponudbo sprejel, Kolbejeva strašna usoda je bila 

zapečatena. Ko ga je papež Janez Pavel II. leta 1982 razglasil za svetnika, je 

bil med množico na trgu sv. Petra navzoč tudi osiveli Franciszek Gajowniczek 

s svojo družino.   (Po: K.C.)   

     
 

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE       

   

             MARIJINO VNEBOVZETJE V PETROVČAH 

azilika Matere božje v Petrovčah vabi 

na tradicionalno romanje ob prazniku 

Marijinega vnebovzetja. V torek, 14. 

avgusta, na predvečer praznika, ob 19.30 

bodo večernice s sveto mašo. Po maši bo 

procesija z Marijinim kipom in lučkami po 

vasi. Slovesnost bo vodil celjski škof Stanislav 

Lipovšek. 

V sredo, 15. avgusta, bodo svete maše v 

baziliki: ob 6.30 (Tone Šeruga), ob 8.00 

(župnik p. Vanči), ob 10.00 (celjski škof 

Stanislav Lipovšek) ob 12.00 maša za ostarele 

in bolne (dekan Mirko Škoflek) in ob 19.00 

maša za mlade (novomašnik Matic Lesjak). 

Pri maši za mlade bo igrala glasbena skupina 

Abend, ki bo po maši še nekaj časa v 

hvaležnosti, miru in veselju prepevala skupaj 

z mladimi. Pri vseh mašah bo priložnost za 

sveto spoved!  Marijini častilci lepo vabljeni! 
 

Največji cerkveni Marijin praznik. Praznik Marije Device so v  jeruzalemski 

Cerkvi začeli obhajati že kmalu po koncilu v Efezu leta 431 po Kr. in ga 

povezovali z Marijinim odhodom s tega sveta. Pisna vira, ki poročata o 

Marijinem vnebovzetju ali zaspanju, sta t. i. apokrifna evangelija  Zaspanje 

svete Božje Matere in Prehod blažene Device Marije. K tema spadajo še 

številni spisi in druga dela pomembnih teologov iz prvih stoletij krščanstva, 

npr. sv. Janeza Damaščana, sv. Efrema Sirskega, sv. Epifanija in Timoteja 

Jeruzalemskega. V Sloveniji je Mariji posvečenih veliko župnijskih, 

podružničnih, zlasti pa božjepotnih cerkva in kapelic, zato je Marijino 

vnebovzetje v našem verskem izročilu globoko zakoreninjeno. Katoliška in 

Pravoslavna Cerkev ta praznik obhajata na isti dan. V preteklosti so ljudje na  
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ta dan veliko romali. Romanja imajo globlji verski pomen zato, ker verujoče  

spominjajo, da je naše celotno zemeljsko življenje pravzaprav romanje, 

katerega cilj je večno življenje v nebesih. Marijino vnebovzetje je praznik 

upanja, saj nam sporoča, da  je Marija  dosegla  polnost  življenja  v  večnosti.  

To   dejanje   predstavlja  praznovanje   Marijinega   vnebovzetja, ki   nas   želi 

spomniti  tudi  na  to,  da  sta  v življenju pomembni tako materialna kot 

duhovna sestavina, tako zemeljsko kot večno. Krščansko versko izročilo uči, 

da si s prizadevanjem za zemeljski napredek posameznik pripravlja večno 

bivanje. Marijino vnebovzetje v vernikih poglablja upanje, da je z življenjem 

po Marijinem vzoru želeni cilj bivanja pri Bogu dosegljiv za vsakega vernika.     
                                                                                                            (K.C.)  
                                                                                                     
 
                                   

12. 8. 

NEDELJA 

 

19. nedelja med letom  
Ivana Šantalska, vdova, 

redovnica 

 

8h          ZA FARANE           

10h  + LOJZE RAK IN V   

          ZAHVALO 
 

13. 8. 

PONEDELJEK 

Poncijan, papež in Hipolit, 

duhovnik, mučenca 

 

19h  + FRANČIŠKA LESJAK      
 

14. 8. 

TOREK 

Maksimiljan Kolbe, duhovnik, 

mučenec 

 

19.30h   PT. M. B. V ZAHVALO 
        Večernice z mašo, po maši procesija 

        z Marijinim kipom in lučkami po vasi.  
 

15. 8. 

SREDA 

MARIJINO VNEBOVZETJE 

Veliki šmaren 

Tarzicij, mučenec 

6.30h     ZA POSEBEN NAMEN 

8h         + MILICA PINTAR 

10h        NA ČAST M. D. SVETA 

12h      + MARICA LEBARIČ 

19h         ZA FARANE 

16. 8. 

ČETRTEK 
Rok, romar, spokornik 

 

7.30h + IVANA OGRAJENŠEK 
 

17. 8. 

PETEK 
Evzebij, papež, mučenec 

 

19h          PT. M. B. PO NAMENU 
 

18. 8. 

SOBOTA 
Helena (Alenka), cesarica 19h         PT. M. B. PO NAMENU 

19. 8. 

NEDELJA 

 

20. nedelja med letom  
Janez Eudes, duhovnik 

 

8h      + FRANC IN JOŽICA      

           AVŠIČ, ZA FARANE            

10h   + JOŽE KUDER 
    

 

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  


