ŽUPNIJA PETROVČE

OZNANILO OSREDNJEGA ROMARSKEGA SVETIŠČA ŠKOFIJE CELJE

Št. 24/XI

27. NEDELJA MED LETOM

7. oktober 2018

Kar je Bog združil, naj človek ne loči

isti čas so pristopili farizeji, in da bi Jezusa preizkušali, so
ga vprašali: »Ali je dovoljeno možu odsloviti ženo?«
Odgovoril jim je: »Kaj vam je naročil Mojzes?« Rekli so:
»Mojzes je dovolil napisati ločitveni list in jo odsloviti.«
Jezus pa jim je rekel: »Zaradi vaše trdosrčnosti vam je napisal to
zapoved, na začetku stvarjenja pa ju je Bog ustvaril kot moža in ženo.
Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in
bosta oba eno telo. Tako nista več dva, ampak eno telo. Kar je torej
Bog združil, tega naj človek ne ločuje!« (Mr 10,2-9)
Gospod, hvala ti za naše družine. Za vse, ki v svojo
skupnost vabijo tudi tebe in se ti vedno znajo zahvaljevati.
Hvala, da družinam namenjaš posebno ljubezen, skrb in
pomoč po različnih dejavnostih Cerkve. Amen.
(Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto B)

.Ob doživljanju tvoje ljubezni nas krepi in medsebojno povezuj.

RAZLAGA SV. MAŠE (3. DEL)
ZAKAJ BI “LAZIL” V CERKEV?
arsikoga slišimo govoriti: “Danes pa grem tja, ker se mi tam bolj
dopade.” Drugi pravijo: “Ne grem več k maši; krivi so duhovniki,
ker so dolgočasni.” Spet drugi: “Kaj bi lazil vsako nedeljo, ko od
tega nič nimam.” Ali celo: “Kaj bi hodil, ko pa tisti, ki hodijo, niso nič boljši.”
K maši nas kliče Jezus Kristus, da bi bili občestvo pri evharistiji. Kaj to
pomeni? Pomeni, da ko smo ob nedeljah pri maši fizično skupaj postajamo
vedno bolj tudi duhovno občestvo. Potem se prepoznamo v življenju med
tednom, da smo drug drugemu bližnji. Nismo več le živali, ki tekmujejo za
hrano, ampak skupnost ljubezni. Okrog duhovnika, ki predstavlja škofa, škof
pa po papežu vesoljno Cerkev, nismo zbrani po človeških merilih: bogati,
revni, različnih jezikov in političnih prepričanj. Edini pogoj je: sodelovati in
biti v občestvu s Kristusom. Zakaj torej hoditi v nedeljo k maši? Saj to niso
obvezni tečaji za napredovanje v službi, ni pogoj za privilegije, za dobiček, ni
plačana gledališka predstava, vedno se na zunaj ponavlja isti “program”. K
maši hodimo zato, ker se tam srečamo z Bogom in postajamo občestvo,
skupnost vernikov in tudi zato, ker tam prejmemo evharistijo, to je Boga, ki
ima mnoge sadove, največji pa je sposobnost za nas, ki nas je ljubil. Po tem
nas bodo vsi spoznali. (Nadaljevanje v prihodnji številki!)

M

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE
Praznovanje 90. letnice dominikanke sestre
Colombe
V nedeljo, 30. septembra, je bilo v naši baziliki
nadvse slovesno. Na praznovanje visokega
življenjskega jubileja sestre Colombe se je odzvalo
lepo število vernikov iz naše župnije in njenih
ožjih sorodnikov. Takšen življenjski jubilej je
praznoval tudi oče našega p. Vančija, ki je bil prav
tako prisoten z domačimi na praznovanju.
Slovesno sv. mašo je vodil p. Vanči ob somaševanju p. Domagoja Polanščaka
iz Zagreba in g. Toneta Šeruga. Praznovanja se je udeležila tudi vrhovna
predstojnica sester dominikank Elvira iz Rima. Praznovanje so popestrili
otroci s prinašanjem darov, s prošnjami in pesmimi. Na koncu je p. Vanči
izročil sestri Colombi sliko petrovške Marije, z željo, da bi jo Bog ohranil še
mnogo let med nami. Sledila je razlaga njenega življenja, in slikovni prikaz,
ki ga je podala sestra Felicitas. Dogodek sta polepšali violinistki Ana in

Katarina Viher. Zahvaljujemo se sestri Felicitas, sestri Consuelo, katehistinji
Katji, gospe Marti in cerkvenim pevcem ter vsem gospodinjam, ki so spekle
pecivo in vsem, ki ste se udeležili praznovanja. (Srečko Klepej)
Srečanje predstavnikov Mreže evropskih Marijinih svetišč
Od 24. do 27. septembra je bilo na Brezjah srečanje predstavnikov Mreže
evropskih Marijinih svetišč. Msgr. Rino Fisichella, voditelj oddelka za
bogoslužje iz Rima, je na predavanju poudaril, da je treba iskati pot, kako
povezati vsa Marijina svetišča po Evropi in romarjem, ki prihajajo vanjo
omogočit doživetje Božjega usmiljenja in odpuščanja. Srečanja se je iz
Petrovč udeležil tudi p. Vanči Arzenšek, župnik in rektor naše bazilike.
Naslednje srečanje bo v Rimu, od 27. nov. do 29. nov. 2018. Romarska
Marijina svetišča pa naj še naprej utirajo pot nove evangelizacije. (p. Vanči)
Srečanje svetopisemske skupine
Poslušate Božjo besedo pri maši, a je vedno ne razumete? Berete Sveto pismo
doma, a si želite svoja razmišljanja ob njem deliti z drugimi? Vas zanima
smisel, sporočilo in ozadje svetopisemskih besedil, ki s svojim bogastvom,
modrostjo in večplastnostjo učijo, navdihujejo in tolažijo milijone ljudi po
svetu že več kot 2000 let? Bi radi koristno preživeli svoj prosti čas, pa ne veste
kako? Če se ukvarjate vsaj z enim od teh vprašanj, iščete odgovore nanje, se
vam tu ponuja ena od možnih rešitev - pridružite se svetopisemski skupini!
Svetopisemska skupina se bo srečevala predvidoma enkrat mesečno. Prvo
srečanje bo v petek, 12. oktobra, ob 19.30 v Dominikovem domu. Skupino bo
vodila katehistinja Stanka Hojnik.
Srečanje zakonske skupine župnije Petrovče
Dragi zakonci! Bog vam je podaril vašega partnerja z namenom, da bi si delila
ljubezen in si pomagala najti mir, smisel in ravnovesje v življenju. Zato ste
prisrčno vabljeni na srečanja naše zakonske skupine, ki jih bomo začeli v
torek, 16. oktobra 2018, ob 20. uri v Dominikovem domu, da bomo z Božjo
pomočjo poskusili krepiti našo ljubezen in slediti Božjim načrtom. Vabljeni!
----------------------------------------------------------------------------------------- Mesec oktober je posvečen molitvi rožnega venca. Vsak dan med tednom bo 20
minut pred mašo molitev rožnega venca za slovenske družine. Lepo vabljeni!
 Od nedelje 7. oktobra do sobote, 13. oktobra, bo potekal teden molitve za
življenje. Pri vseh mašah med tednom bomo molili za nerojene otroke in zbirali
podpise v podporo zagovorniku nerojenih otrok in krivično sodnemu
preganjenemu dr. Tadeju Strehovcu, tajniku SŠK.

 Ob prvih petkih sestre in jaz obiskujemo ostarele, bolne in invalide. Če kdo
pozna koga, ki bi si želel našega obiska, lepo prosimo, da nam sporočite.
 V soboto, 20. oktobra, ob 15.00, je srečanje zakonskih skupin Škofije Celje,
pri kapucinih v Celju. Vabljeni vsi člani zakonske skupine Petrovče!
 Župnija Petrovče vabi na romanje v Goriška brda, in sicer po poteh »Žlahtne
štorije«, v soboto, 20. oktobra. Cena izleta je 30 evro. Informacije so na oglasni
deski in na spletni strani župnije. Prijavite se čim prej pri patru Vančiju!
 Od zdaj naprej bo SRT ob nedeljah izpostavljeno od 7.30 do 8. ure in ne več od
9. do 10. ure. Tako se je odločil ŽPS. Prosimo za razumevanje!
Dogodki v domu Svetega Jožefa v Celju
 Torek, 8. oktobra, ob 17.00, pogovori o življenju in smrti (Metka Klevišar).
 Sreda, 9. oktobra, ob 19.00, tečaj za bralce beril (Jože Planinšek).
 Petek, 12. oktobra, od 13,30 do 14,00. ure predstavitveni seminar metode
Montessori za starejše in osebe z demenco (Sara Črepinšek, prijave do 10.
okt.). Od 16. do 17. okt., kuharski tečaj (Jožica Ferleš, prijave do 13. okt.).

7. 10.
NEDELJA
8. 10.
PONEDELJEK
9. 10.
TOREK
10. 10.
SREDA
11. 10.
ČETRTEK

27. nedelja med letom - rožnovenska
Rožnovenska Mati božja.
Justina, devica, mučenka
– začetek tedna za življenje

8h + AVGUST IN TEREZIJA

Benedikta, devica, mučenka

19h PT. M. B. V ZAHVALO

Dionizij, škof in tovariši, mučenci

7.30h + MARIJA, ROMANA IN

Danilo (Danijel), mučenec

19h

Janez XXIII., papež

7.30h + DRUŽINA ŠUMAH

BLAZINŠEK, ZA FARANE

10h + FANIKA IN RAFAEL
ŠTORMAN

ANGELA
+ TOMAŽ LESKOVŠEK,
OSMINA

19h + STANKO KLINC IN ZA

12. 10.
PETEK
13. 10.
SOBOTA

Maksimiljan Celjski, mučenec

Gerald, vitez

ZDRAVJE
+ NEVENKA KAVALAR,
OSMINA
Srečanje Svetopisemske skupine

19h + ANTON IN FRANČIŠKA
REZEC

8h

14. 10.
NEDELJA

28. nedelja med letom
Kalist I., papež, mučenec

+ VINKO IN FRANČIŠKA
KANDORFER, ZA

FARANE
10h + DRUŽINA ČRNKO

Župnijsko oznanilo izdaja Župnija Petrovče, odgovorni urednik
p. Vanči Arzenšek, ,oblikovanje, fotografije in računalniška obdelava Srečko Klepej
elektronska pošta: dominikanci.petrovce@rkc.si tel. 03/714-03-00
spletna stran: www/zupnija- petrovce.rkc.si

