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Zapoved ljubezni do bližnjega
je enaka ljubezni do Boga
isti čas je eden
izmed pismoukov
pristopil k Jezusu
in ga vprašal:
»Katera je prva od vseh
zapovedi?« Jezus je odgovoril:
»Prva je: Poslušaj, Izrael,
Gospod, naš Bog, je edini
Gospod.
Ljubi
Gospoda,
svojega Boga, iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z
vso močjo. Druga pa je tale: Ljubi svojega bližnjega kakor
samega sebe. Večja od teh dveh ni nobena druga zapoved.«
(Mr 12,28-31)

Jezus od nas pričakuje le to, da spolnjujemo
njegove zapovedi, posebej še ti dve, ki jih poudari v
današnjem evangeliju: »Ljubi Gospoda, svojega
Boga, iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem
in z vso močjo!« ter »ljubi svojega bližnjega kakor
samega sebe.« To je naša vera, le z izpolnjevanjem
teh zapovedi smo res kristjani.
(Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah)

. Prosimo Gospoda, da nam da moči, da bi izpolnjevali njegove zapovedi.
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ZA KAKŠNO LJUBEZEN GRE?

jubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, iz vse duše, z vsem
mišljenjem in z vso močjo. Beremo v današnjem evangeliju. Naštete
sposobnosti pomenijo naslednje: Srce pomeni moč volje, duša življenjsko
moč, mišljenje moč razuma; poleg vseh naštetih je omenjena še življenjska moč
nasploh. Jezus med vsemi naštetimi sposobnostmi ni hotel potegniti ostre meje, pa
tudi ni imel namena izčrpno govoriti o vidikih našega notranjega življenja. Hotel je
povedati, da moramo vse svoje moči, brez izjeme, postaviti v službo ljubezni do
Boga. Vsako našteto sposobnost naj bi »vso« dali v službo ljubezni do Boga. Z vso
intenzivnostjo in vsemi svojimi zmožnostmi naj bi svoje sposobnosti usmerili v
ljubezen do Boga. Z vsem, kar smo, naj bi odločno in v ljubezni bili predani Bogu.
Tu se nam postavi veliko vprašanj. Je to kdo že kdaj dosegel? Obstaja kakšna
možnost, da bi izpolnili to zapoved? Kdo lahko o sebi trdi, da ljubi Boga na tako
popoln način? In kakšen je naš dejanski odnos do Boga? Ali ni večkrat tako, da na
Boga sploh ne mislimo, da ravno zanj nimamo časa, da dvomimo in z Bogom
nimamo kaj početi? Kako je mogoče samega sebe pripraviti k ljubezni do Boga?
Ali je ljubezen mogoče zapovedati in aktivirati s pomočjo volje? Jezus s to
zapovedjo ni mislil enega samega dejanja, ki bi ga bilo mogoče izvršiti naenkrat.
Gre za življenjsko nalogo. Ljubezen do Boga, v vsem življenju, je naš cilj.

RAZLAGA SV. MAŠE (5. DEL)
PRIPRAVA NA MAŠO Z MOLITVIJO ROŽNEGA VENCA
ožni venec smo povabljeni moliti vsak dan, posebej pa v oktobru,
rožnovenskem mesecu. Na sveto mašo se v cerkvi največkrat
pripravljamo s skupno molitvijo Rožnega venca. Molitev rožnega
venca začnemo s križem: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Nato
Bogu izročimo prošnjo, za katero bomo molili. Priporočimo se tudi
svetnikom, ne pozabimo na krstnega zavetnika. Sledi »apostolska«
veroizpoved: Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in
zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega,… Nato molimo Oče naš
in Zdrava Marija - za zadnjo besedo zdravamarije » … Jezus« povemo vsakič
eno prošnjo določenega dela rožnega venca (npr. pri veselem delu je prva
prošnja »ki nam poživi vero«) ter nadaljujemo s Sveta Marija. Po Slava Očetu
in Sinu … sledi molitev O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas
peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj
potrebne tvojega usmiljenja. (To molitev molimo tudi po vsaki desetki po
Slava Očetu in Sinu ...) Spet zmolimo Oče naš. Sledi mu desetkrat Zdrava
Marija. Na koncu vsake zdravamarije dodamo »skrivnost« posamezne desetke
(npr. pri prvi desetki veselega dela: »ki si ga, Devica, od Svetega Duha
spočela«). Tisti, ki molijo z nami, nadaljujejo: Sveta Marija,… Šesto desetko

R

lahko molimo – za verne duše v vicah: »usmili se vernih duš v vicah«. Za
zaključek lahko zmolimo še molitev “Pod tvoje varstvo pribežimo” ali druge
večerne molitve. Na koncu se spet pokrižamo. (Nadaljevanje v prihodnji številki!)

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE
Romali smo v Goriška Brda – po poteh žlahtne štorije
Za naše letošnje jesensko župnijsko
romanje, 20. oktobra smo si izbrali ogled
Goriških Brd. Na poti smo se ustavili v
Novi Gorici, kjer smo se udeležili sv.
maše v samostanski cerkvi na
Kostanjevici, ki jo je daroval p. Viktor,
ob somaševanju p.Vančija. Po maši smo
prisluhnili zanimivi razlagi zgodovine
cerkve, si ogledali grobnice Burbonov in
samostansko knjižnico. Pot smo nadaljevali po Sabotinski cesti skozi ljubke
vasice v Goriška brda. Ogledali smo si grad Dobrovo z zanimivo grajsko
zbirko in galerijo Zorana Mušiča. Romanje smo zaključili ob briški jedači in
pijači na turistični kmetiji Malovščevo v Vitovljah. Kot vsak dosedanji
župnijski izlet nam je tudi ta ostal v nepozabnem spominu. (Srečko Klepej)
Praznovanje misijonske nedelje
Na misijonsko nedeljo, 21. oktobra je
bilo pri sv. maši ob 10. uri nadvse
slovesno. Prisluhnili smo pričevanju
gospe Cristine Peter, sorodnice sestre
Jamile,
direktorice
humanitarnega
društva AWARD in njenega sina Azema
iz mesta Faisalabad v Pakistanu. Društvo
je prostovoljna neprofitna in nepolitična
organizacija, ki dela s podeželskimi skupnostmi od leta 2002 ne oziraje se na
rasno pripadnost, barvo kože in veroizpoved. Društvo verjame, da se
boljši položaj žensk ne more doseči brez izboljšanja njihovega socialnega,
ekonomskega in političnega položaja. Prizadeva si za izobraževanje žensk, za
pridobivanje različnih veščin in strokovnega znanja, za povečanje možnosti
preživetja, za pomoč v nujnih primerih in za dvig njihove samozavesti. Vizija
društva je spoštovanje človeškega dostojanstva in vrednot, kot so ljubezen,
pravičnost, mir, enakopravnost in solidarnost. Kot vsako leto so se tudi letos
petrovški župljani velikodušno odzvali in darovali za misijone 425 €, za
društvo AWARD pa 350 €. Za vaš dar se vam lepo zahvaljujemo.
(Srečko Klepej)

 Mesec november je posvečen našim rajnim. Tako kot vsako leto bodo
tudi letos v ponedeljek, sredo in petek ob 18. uri v Dominikovi kapeli
svete maše po namenu za vaše rajne. Prosim, če vzamete na mizici
pod korom kuverto, vanjo napišite imena vaših rajnih in zaprto z
vašim darom vrnete v zakristijo. Vabljeni tudi k maši med tednom, da
bomo skupaj molili zanje!
 V četrtek, 8. novembra, ob 16.30 je odprtje novih prostorov v Osnovni
šoli Petrovče!
 V nedeljo, 11. novembra, ob 10. uri je družinska maša. Lepo vabljeni
k maši vsi otroci in njihovi starši!
 V petek, 16. novembra, ob 19. uri je v prostorih župnišča potopisno
predavanje o Kolumbiji. Lepo vabljeni!
 V soboto, 17. novembra, ob 9. uri je pri sv. Jožefu v Celju seminar za
tajnike in tajnice ŽPS-ov.
 V nedeljo, 18. novembra, pri deseti maši je srečanje zakoncev jubilantov.
Po maši bo zakuska pri cerkvi. Prosimo, vse tiste zakonce, ki letos
praznujejo okrogle obletnice poroke, da se čim prej prijavijo v župnišču!

4. 11.
NEDELJA

31. nedelja med letom – zahvalna
nedelja
Karel (Drago) Boromejski, škof

Zaharija in Elizabeta, starši Janeza
5. 11.
PONEDELJEK Krstnika

8h
10h

+ JULKA ZUPANC
ZA FARANE
+ STANKO ROŽANC

7.30 + JULKA ZUPANC
18h
PT. M. B. V ZAHVALO
ZA ZDRAVJE
Za rajne po vaših namenih

6. 11.
TOREK

Lenart, opat

7.30h + MARIJA RESNIK, r. d.

7. 11.
SREDA

Engelbert, škof

18h + JOŽE IN MILICA
TURNŠEK
Za rajne po vaših namenih

Gotfrid (Bogomir), škof

7.30h ZA ZDRAVJE SINA

Posvetitev lateranske bazilike
Ursin, škof

18h + LEOPOLD KREL
Za rajne po vaših namenih

Leon Veliki, papež, cerkveni učitelj

18h + CILIKA. RAZBORŠEK,
obl. + STANKO ČEH

8. 11.
ČETRTEK
9. 11.
PETEK
10. 11.
SOBOTA

+ VALENTIN MARCIUŠ,
ZA FARANE
10h + ELIZABETA IN IVAN
JESENEK
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
8h

11. 11.
NEDELJA

32. nedelja med letom
Martin (Davorin) iz Toursa, škof

