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Za Jezusa se je treba odločiti
isti čas je Jezus rekel svojim
učencem: »Prišel sem, da
vržem ogenj na zemljo, in
kako želim, da bi se že
razplamtel! Moram pa prejeti krst in v
kakšni stiski sem, dokler se to ne
dopolni! Mislite, da sem prišel na zemljo
prinašat mir? Ne, vam rečem, ampak
razdeljenost. Odslej bo namreč v eni hiši
pet razdeljenih: trije proti dvema in dva
proti trem; razdelili se bodo: Oče proti
sinu in sin proti očetu; mati proti hčeri
in hči proti materi; tašča proti svoji
snahi in snaha proti tašči.« (Lk 12,49-53)
V današnjem drugem berilu nam pismo Hebrejcem
govori o tekmi življenja. Tekmovalec se mora pripraviti
na svoj boj. Potrebuje tudi cilj. Vedeti mora, kaj hoče.
Ne zadostuje, da tekaš kar tako. Pri nekaterih ljudeh
današnjega časa dobiš občutek, da kar tako tekajo sem
in tja. Toda to je brezciljno in nas nikamor ne pripelje.
Potrebujemo cilj. In ni dovolj, da se le navidezno
bojujemo. (Po: A. Grün, Ne zamudi svojega življenja)

Na poti do svojih ciljev bodimo vedno potrpežljivi in vztrajni..

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE
Letošnje praznovanje Marijinega vnebovzetja v Petrovčah

Slovesno bogoslužje

Mladinsko bogoslužje z glasbeno
skupino Dominik

Do zadnjega kotička napolnjena bazilika

Pater Vanči in Dori Pečovnik s hmeljarji

Letošnje praznovanje največjega Marijinega praznika je bilo nadvse slovesno.
Že na predvečer praznika, 14. avgusta ob 19. 30. uri so bile v baziliki slovesne
večernice, sv. mašo je vodil duhovnik Dori Pečovnik iz Berlina. Po maši je
bila procesija z Marijinim kipom in lučkami po vasi. Na praznik 15. avgusta
so bile sv. maše ob 6.30 uri, maševal je Tone Šeruga, ob 8. uri, maševal je p.
Vanči. Ob 10. uri je bilo glavno slovesno bogoslužje, maševal je duhovnik
Dori Pečovnik. Te maše so se udeležile hmeljarske starešine in princesa
Klavdija Bastlenci in hmeljarji iz Tabora, Gomilskega in Velenja. Kot vsako
leto so nas tudi letos obiskali skavti iz Šentjurja po vodstvom Jadranke
Škornik. Ob 12. uri je bila sv. maša za ostarele in bolne, maševal je naš dekan
Mirko Škoflek, zvečer ob 19. uri pa je bila sv. maša za mlade, maševal je
salezijanec Matild Domič SDB ob somaševanju z salezijancema Damjanom
Grlecom in Mitjem Štefanom Francem. Pri tej sv. maši je igrala glasbena
skupina Dominik. Pri vseh mašah se je zbralo v baziliki in zunaj nje mnogo
vernikov iz bližnje in daljne okolice. Hvala vsem, ki ste obiskali Petrovško
Marijo in ji namenili dar za dokončanje preostalega dela še ne obnovljene
fasade osrednjega božjepotnega svetišča celjske škofije. (Srečko Klepej)

Slovo od p. Jožeta Rupnika
Pater Jože Rupnik je bil 46 let kaplan v Žalcu. Če ste prišli k njemu, vas je
prijazno sprejel, če je videl, da je primerno, vas je malo pohecal, potem pa je
pogovor stekel naprej. Duhovniki se z ljudmi srečujemo v najrazličnejših
zadevah, veselih in žalostnih.
V letih, ko duhovniki niso bili zaželeni, si je izbral duhovniški poklic. Gotovo
je na to vplivalo versko ozračje v njegovi družini in v drameljski župniji.
Dramlje so imele povezavo z dominikanci. Kar štirje fantje so vstopili v
dominikanski red. Pater Jože je šel v dominikansko semenišče in klasično
gimnazijo v Bol na Braču, v dominikanski red pa je vstopil v Dubrovniku,
teologijo je študiral najprej v Dubrovniku, Zagrebu in nato v Walberbergu v
Nemčiji. Po končanem študiju je prišel v Žalec in tam ostal do svoje smrti.
Skupaj s p. Viktorjem sta spoznavala Žalčane in jih skušala razumeti. Občasno
je pomagal tudi v župniji Petrovče. V tem duhu je p. Jože obiskoval ljudi,
podeljeval zakramente in učil verouk. Mnogi so ga prosili za nasvete. Znal jim
je svetovati in jim pomagati v duhovni stiski.
Rad je delal tudi fizična dela. Pomagal je pri obnovi cerkvenih stavb.
Pater Jože je imel tudi hobije, pa ne za zabavo, temveč v korist vseh. Ukvarjal
se je z rodovniki. Znal je brati pisano gotico in tako mnogim odkrival njihove
prednike. Rad je imel rože. Urejal je cvetlično gredo pri cerkvi in okolico
župnišča.
Zadnja leta mu je zagrenila življenje bolezen, vendar jo je potrpežljivo
prenašal. Javno je o njej govoril in jo tudi sprejel. Bil je pripravljen na vse. Pri
prenašanju trpljenja so mu pomagali prijatelji, p. Viktor in p. Vanči. Mnogi so
ga obiskovali v domu sv. Jožefa v Celju.
Pater Jože bo ostal v neizbrisnem spominu, tako otrokom, ki jih je učil kot
vsem, ki so ga poznali. Bog naj mu bo bogat plačnik, on pa naj se v molitvah
pri Bogu spomni na nas.
(p. Viktor Arh)

Na pokopališču v Žalcu
V cerkvi sv. Miklavža v Žalcu
(Foto: Darko Simončič)

Seznam darovalcev za fasado bazilike
Darovalci
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Berta Antloga
Marica Arzenšek
Alenka Arzenšek
Družina Ambrož
Ivi Cerovski
Anja Gobec
Franc Žužej
Sonja Kuder
Silvo in Ivanka Grobelšek
Družina Kranjec
Karolina in Milan Lakner
Milan Karlin

Znesek
(€)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
50

Darovalci
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Metka Podbregar
Družina Kindlhofer
Družina Koštomaj
Nada Razboršek
Družina Stepišnik Jože
Družina Drev
Družina Seražin - Polzela
Družina Švab - Stanič
Družina Marinšek
Majda Kačič
Jože Ducman
Družina Parfant

Znesek
(€)
100
50
50
30
50
50
50
100
100
100
50
50

Ne pozabimo! Vsako nedeljo je pred prvo sv. mašo izpostavljeno Najsvetejše in
molitev rožnega venca. Vsak 1. petek v mesecu je med večerno sv. mašo v naši
baziliki priložnost za sv. spoved po maši pa molitvena ura za nove duhovne poklice.
Vsako 3. nedeljo v mesecu je v Celju v Marijini cerkvi ob 15. uri molitev za nove
duhovne poklice. Lepo vabljeni!

18. 8.
NEDELJA
19. 8.
PONEDELJEK
20. 8.
TOREK
21. 8.
SREDA
22. 8.
ČETRTEK
23. 8.
PETEK
24. 8.
SOBOTA
25. 8.
NEDELJA

20. nedelja med letom

8h

+ JOŽE LEBIČ
ZA FARANE
+ KARMEN ZAJC, obl.

Helena (Alenka), cesarica

10h

Janez Eudes, duhovnik

19h + STARŠI ŽELEZNIK
IN PIRC

Bernard, opat, cerkveni učitelj

7.30 + IVAN DROFENIK

Sidonij (Zdenko), škof

19h + JOŽE LEBIČ

Devica Marija Kraljica
Tomaž Percy, mučenec
Roza iz Lime, devica,
redovnica

7.30 + ALENKA TAVČAR
JEŽOVNIK

Natanael (Jernej), apostol

19h + JOŽE LEBIČ

21. nedelja med letom
Jožef Kalasanc, duhovnik,
redovni ustanovitelj

19h + OLGA ZAVAŠNIK

8h + RAJKO VODOVNIK
ZA FARANE
10h + JOŽICA IN FRANC
AVŠIČ

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

