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Kdor se ponižuje bo povišan
o je Jezus v
soboto prišel
na obed v
hišo nekega
prvaka med farizeji, so ga
ti opazovali. Ko je videl,
kako si izbirajo prve
sedeže, je povabljenim
povedal priliko. Govoril
jim je: »Kadar te kdo povabi na svatbo, ne sedaj na prvo mesto, ker je
lahko povabljen kdo, ki je imenitnejši od tebe pa bo prišel tisti, ki je
povabil tebe in njega, in ti rekel: ›Daj prostor temu!‹ Takrat se boš
začel v sramoti presedati na zadnje mesto. Kadar si povabljen, pojdi in
sédi na zadnje mesto, da ti reče tisti, ki te je povabil, ko pride: ›Prijatelj,
pomakni se više!‹ Takrat boš počaščen vpričo vseh, ki so s teboj pri
mizi; kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo
povišan.«
(Lk 14,1.7-11)
Danes nas Gospod v Božji besedi vabi, da razmislimo o svoji
ponižnosti. Čim bolj bomo ponižni pred Gospodom in se ne
bomo povzdigovali nad ljudi, večjo milost nam bo izkazal
Bog. Vedno nam to ne bo uspelo, vendar še vedno je
priložnost, da ga prosimo za odpuščanje vsega, kar smo
storili v napuhu in premočni želji po materialnih dobrinah.
(Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah)

Priporočimo se za blagoslov pri našem trudu, da postanemo ponižnejši..

PONIŽNOST V PRIZNANJU RESNICE
ožja beseda prinaša pouk o ponižnosti, o kreposti, v kateri mnogi
današnji ljudje le težko vidijo vrednoto. Občutijo jo prej kot življenjski
slog zlomljenih ljudi in kot »suženjsko moralo«, kakor se je izrazil
filozof F. Nietzsche.
Prava evangeljska ponižnosti od nas ne zahteva, da bi skrivali svoje
sposobnosti in odlike, še manj, da bi svoje talente zanemarjali. Ne nasprotuje
pravi zavesti lastne vrednosti. Zahteva le, da priznam svoje temeljno odvisnost
in obdarjenost od Boga, svoje meje in slabosti. Najlepše se je Božja ponižnost
razodela v Jezusu. Sam sebe je ponižal in postal pokoren vse do smrti na križu.
Kot Učenik in Gospod je učencem umil noge in bil med njimi kakor tisti, ki
streže. Prava evangeljska ponižnost je sklanjanje k sočloveku v služenju.
Ta duh ponižnega služenja tudi po krivdi kristjanov še ni prežel medčloveških
odnosov. Komolčarstvo zastruplja te odnose na delovnih mestih. Zaradi
pomanjkanja ponižnosti trpijo zakoni. Napuh, trma in vztrajanje pri svojem so
smrtni sovražniki ljubezni. Ponižnost pa je kot sončna toplota, ki tali cele
ledene gore zamer in jeze.
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ANGELSKA NEDELJA
odlaga za češčenje angelov je nauk
Svetega pisma. Že Stara zaveza pozna
angele, ki varujejo ljudi v nevarnostih.
Kakšni dve stoletji pred Kristusom se je pri
Judih izoblikovala vera v angele varuhe in v
tem smislu Jezus pravi: »Varujte se, da ne
boste zaničevali katerega teh malih! Povem
vam: njihovi angeli v nebesih vedno gledajo
obličje mojega nebeškega Očeta« (Mt 18,10).
Z besedo »mali« Jezus ne misli na otroke,
ampak na ljudi v telesni ali duhovni stiski. Na
temelju Svetega pisma je teolog Franc Suarez vlogo angelov varuhov v odnosu
do nas povzel v šest točk: 1. odstranjajo od nas nevarnosti, ki ogrožajo naše
telo in našo dušo; 2. nagibljejo nas k temu, da delamo dobro in se varujemo
hudega; 3. odstranjajo od nas napade hudobnih duhov in zmanjšujejo moč
njihovih skušnjav pa tudi moč nevarnosti, ki izvirajo iz naših slabih
nagnjenj in priložnosti za greh; 4. naše molitve prinašajo pred božje obličje;
5. prosijo za nas; 6. grajajo nas in na neki način kaznujejo, če je to za nas
koristno in zveličavno. Češčenje angelov kot osebnih varuhov slehernega
človeka se je v Cerkvi uveljavljalo postopoma. Na Zahodu je postalo bolj
izrazito zlasti od 9. stoletja naprej. (Ognjišče)
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IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE
Poslovili smo se od očeta našega patra Vančija

Pri pokopališki vežici

V drameljski župnijski cerkvi

Na pokopališču v Dramljah

Dne 27. avgusta smo se poslovili od Ivana Arzenška – Bosjanovega ata na
drameljskem pokopališču. V 92. letu se je 24. avgusta končala njegova
duhovno bogata življenjska pot. Leto prej smo se poslovili od njegove žene
Pavle. Njuna diamantna poroka leta 2018 je dokazovala, da sta s svojo
krščansko držo in gorečo molitvijo za svojo družino dajala svojim petim
otrokom: Vančiju, Slaviju, Tončiju, Jožetu in Anici lep krščanski vzgled, saj
je iz njunega zakona izšel duhovniški poklic. Veselila sta se svojih osmih
vnukov in širih pravnukov. Rada sta prihajala k Petrovški Mariji v našo
cerkev. Ata Ivan je bil skrben gospodar na svoji kmetiji v Dramljah, 70 let je
bil pevec drameljskega župnijskega pevskega zbora za kar je prejel visoko
škofovo priznanje. Bil je tudi 35 let pevec prosvetnega mešanega pevskega
zbora v Dramljah. Po svojem značaju je bil Ivan zelo družaben, rad se je ob
vinski kapljici poveselil s svojimi domačimi, rad je potoval in imel rad vse
svoje domače. Zadnjega slovesa pokojnega Ivana se je udeležilo veliko
drameljskih župljanov, župljanov iz drugih župnij, tudi mi Petrovčani s
sestrama dominikankama. Pogrebne slovesnosti in sv. mašo je v drameljski
cerkvi vodil škof Stanislav Lipovšek, ob navzočnosti p. Vančija, našega
dekana Mirka Škofleka, provinciala dominikanskega reda p. Slavka
Sliškovića, ostalih dominikancev iz Zagreba ter duhovnikov celjske škofije. V
homiliji je škof Lipovšek orisal lik pokojnega Ivana predvsem iz duhovnega
vidika in poudaril njegovo globoko vero, poštenost in delavnost. Zadnje leto
je zaradi bolezni preživel v domu sv. Jožefa v Celju. Tudi tam je veliko molil,
pa tudi razmišljal o smrti. Umrl je v trdnem prepričanju, da njegov Odrešenik
živi. To je govornik ob njegovem odprtem grobu potrdil z mislijo
zgodovinarja Andreja Gillgruberja: To je prava vera. To ni samo globoka
krščanska misel. To je velikonočni odgovor. Velika noč pa je praznik
Kristusove zmage nad smrtjo. Zemlja si je vzela kar je njeno, kar ni njeno nam
ne more vzeti in to je neskončno dragoceno, je večno in nikdar ne more umreti.
Mila Kačič namreč pravi, »da smrt ni tisto kar nas loči, in življenje ni kar druži
nas, so vezi močnejše, brez pomena so razdalje, kraj in čas«. Pokojnemu Ivanu
želimo večni mir in pokoj.
(Srečko Klepej)

 Osrednje svetišče celjske škofije bazilika Matere Božje v Petrovčah vabi k
praznovanju Marijinega rojstva – mali šmaren, ki bo v nedeljo, 8.
septembra. Maše bodo ob 8. uri (daruje p. Ivan Arzenšek, župnik in rektor
bazilike) in ob 10. uri (slovesnost vodi upokojeni celjski škof msrg. dr.
Stanislav Lipovšek. Priložnost za sveto spoved. Romarji, dobrodošli pri
Petrovški Mariji!
 V Brestanici bo isti dan, ob 15. uri srečanje bolnikov, invalidov in
ostarelih. Lepo vabljeni!
 Slovenska Karitas vabi k sodelovanju pri dobrodelni Akciji Za srce Afrike
in pomoč pri nakupu šolskih potrebščin slovenskih otrok. Pod korom na
stojalu za verski tisk so v ta namen na voljo posebne položnice in zgibanke,
na oglasni deski pa plakati! Preberite si jih in lepo vabljeni k sodelovanju!
Seznam dosedanjih darovalcev za fasado bazilike
Darovalci
72
73
74

Pepi Komerički
Enes Draganovič
Sašo Šarlah

1. 9.
NEDELJA

Znesek
(€)
50
300
300

Darovalci
75
76
77

Kota d.o.o.
Družina Doler Anton
Družina Žerjav

22. nedelja med letom angelska nedelja
Egidij (Tilen), opat

2. 9.
Marjeta, devica, mučenka
PONEDELJEK
Gregor Veliki, papež, cerkveni
3. 9.
TOREK
učitelj
4. 9.
SREDA
5. 9.
ČETRTEK
6. 9.
PETEK
7. 9.
SOBOTA

8. 9.
NEDELJA

Znesek
(€)
1000
50
50

8h +ALENKA TAVČAR
JEŽOVNIK
ZA FARANE
10h + MARIJA MEDVED
19h PT. M. B. V ZAHVALO
ZA IZPOLNJENO ŽELJO
7.30 PT. M. B. PO NAMENU

Rozalija Sicilska, devica,
spokornica
Mati Terezija, redovnica
redovna ustanoviteljica

19h + OLGA ZAVAŠNIK

Zaharija, prerok

19h + P. JOŽE RUPNIK

Marko Križevčan, mučenec

19h + IVAN ARZENŠEK

23. nedelja med letom
Marijino rojstvo- mali šmaren
Korbinijan, škof

7.30 ZA NOTRANJI MIR IN
VSE DOBRO V DRUŽINI

8h + RODB. SALEZIN,
HROVAT, PAJK IN
KORITNIK
ZA FARANE
10h + MILAN STEPIŠNIK
IN STARŠI

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

