
                                        
 

 
 

                         

     

                   

   OZNANILO OSREDNJEGA ROMARSKEGA SVETIŠČA ŠKOFIJE CELJE 

Št. 12/XIII       5. VELIKONOČNA NEDELJA        10. maj 2020                          

Kristus je pot, resnica in življenje  

 

isti čas je rekel Jezus 

svojim učencem: »Vaše 

srce naj se ne vznemirja. 
Verujete v Boga, tudi 

vame verujte! V hiši mojega Očeta je 

veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali 

bi vam rekel: Odhajam, da vam 

pripravim prostor? Ko odidem in 

vam pripravim prostor, bom spet 

prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi 

vi tam, kjer sem jaz. In pot, kamor grem, poznate.« Tomaž mu je rekel: 
»Gospod, ne vemo, kam greš. Kako bi mogli poznati pot?« Jezus mu 

je dejal: »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu 

drugače kot po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega 

Očeta. Od zdaj ga poznate in videli ste ga.«                       (Jn 14,1-7)  
 

Bodimo hvaležni za vsak dih, ki nam ga podarja dobri Bog. 

Zahvalimo se za pot našega življenja, saj je zemlja polna 

Gospodove dobrote. Hvala ti, dobri Bog, tudi za vse težke 

resnice življenja, ki nam še bolj pokažejo pravo pot. 
                          (Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto A)  

        Gospod, daj nam spoznati, da si si le ti prava pot, resnica in življenje. 



 

 

POKAŽI NAM OČETA 
lovenski pogovor pravi: »Kakršen oče, takšen sin.« Pa nima v mislih toliko  

zunanje, telesne podobnosti, potez obraza, tudi ne samo značaja. Meri 

predvsem na tisto, kar oče da svojemu sinu (seveda tudi hčeri) iz svojega 

notranjega bogastva, ki si ga je sam pridobil z vzgojo in samovzgojo, kot veren 

človek z oblikovanjem svoje osebnosti po načelih evangelija. V polnem pomenu 

ta pregovor velja za Boga Očeta in njegovega Božjega Sina, na človeški ravni se 

uresniči le deloma. Če je oče dober, pravimo: škoda da se sin ni vrgel po očetu! 

Tako govorimo, vendar vsak pameten človek ve, da se noben otrok ne »vrže« 

samo po starših, saj so poleg družinskih še nešteti drugi vzgojni vplivi. Psihologi 

in sociologi pravijo, da otrok že od najnežnejše dobe največ znanja in navad, 

dobrih in slabih, pridobi s posnemanjem, ki mu je prirojeno. Gotovo to še bolje 

kot učenjaki veste vsi, ki ste očetje in matere in ste svoje otroke ljubeče spremljali 

od trenutka spočetja dalje. Zaradi svoje telesne povezanosti z njim je otroku bliže 

mati, vendar otrok potrebuje tudi bližino očeta.  

Klic po očetu prihaja že iz drobnega srca dojenčka, čeprav ga ni slišati. Način 

življenja, ki se pokaže šele v odraslih letih, ima svoje korenine v odnosu dojenčka 

do očeta. Tudi zmožnost verovanja in zaupanja v Boga mora izvirati od tod.  
                                                                                                                           (Po: S. Čuk, Misli srca) 

 

IZPOVED ZDRAVNIKA IZ LOMBARDIJE V ITALIJI 
 

Mladi osemintrideset letni zdravnik, Julian Urban iz Lombardi je povedal: 

"Nikoli si v najtemnejših nočnih morah nisem predstavljal, da bom videl in 

doživel to, kar se v naši bolnišnici dogaja že tri tedne. V nočni mori, reka 

obolelih od koronavirusa postaja večja in večja. Na začetku so prihajali 

posamezni bolniki, nato na desetine, potem pa na stotine in zdaj nismo več 

zdravniki, ampak smo postali kot tisti, ki razvrščamo in se odločamo, kdo bi 

lahko preživel in koga poslati domov, da doma umre, čeprav so vsi ti ljudje 

skozi vse življenje plačevali davke in prispevali svoj delež v zdravstveno 

blagajno.    

Do nedavnega smo vsi zdravniki bili ateisti. To je bilo normalno, saj smo se 

vse skozi učili, da znanost izključuje Božjo prisotnost. Pogosto sem se 

posmehoval staršem, ker so hodili k maši. 

Pred dnevi je k nam prišel 75-letni župnik. Bil je prijazen človek, imel je resne 

težave z dihanjem, s seboj je imel Sveto pismo, nas ob njem navduševal in 

nam dajal upanje, ga prebiral umirajočim in jih držal za roko. Vsi smo bili 

psihično in fizično utrujeni, ampak smo ga radi poslušali. Zdaj moramo 

priznati: kot ljudje smo dosegli svoje meje, ne moremo narediti nič več, 

čedalje več ljudi nam pred očmi umira. Izčrpani smo, dva kolega sta nam 

umrla, druge pa smo okužili. 

S 



 

 

Spoznali smo, kaj zmore človek in kaj ne zmore, spoznali smo, da 

potrebujemo Boga, zato smo ga začeli prositi za pomoč.  Začeli smo se med 

seboj pogovarjati  in ne moremo verjeti, da kot goreči ateisti vsak dan bolj 

iščemo svoj mir in prosimo Gospoda, naj nam pomaga, da bomo lahko skrbeli 

za bolnike obolele od koronavirusa. Včeraj je umrl 75-letni župnik;  v treh 

tednih nam je umrlo več kot 120 ljudi. Gospod nam je, kljub izčrpanosti in 

težavam uspel prinesti mir, ki ga prej nismo imeli. 

Duhovnik je odšel h Gospodu, kmalu mu bomo sledili tudi mi, če bo šlo tako 

naprej. Že šest dni nisem bil doma, ne vem, kdaj sem zadnjič jedel, vedno bolj 

se zavedam se svoje majhnosti in želim zajeti svoj zadnji dih, da bi pomagal 

drugim. Vesel sem, da sem se vrnil k Bogu, medtem ko sem obkrožen s 

trpljenjem in smrtjo svojih bližnjih. " Pričevanje zbral g. Gianni Giardinelli. 

 

Navodila slovenskih škofov za sodelovanje pri maši v času 

epidemije COVID-19 
 

 

 

Slovenski škofje se zahvaljujemo duhovnikom, ki v času epidemije COVID -

19 ostajajo zvesti pastirji zaupanega ljudstva. Mnogi kot pravi očetje skrbijo, 

da župnijske in druge skupnosti kljub telesni razdalji ostajajo povezane in tako 

krepijo naše krščanske družine. Posebna zahvala velja redovnikom in 

redovnicam za vse molitve in delo, ki ga v tem času namenjajo Bogu in 

ljudem. Zahvaljujemo se tudi vsem vernikom, ki potrpežljivo in požrtvovalno 

sprejemajo omejitve javnega bogoslužja ter tako prispevajo k zaustavitvi 

širjenja epidemije ter varujujejo ostarele, bolne in druge ogrožene skupine, ki 

bi se lahko brez sprejetih ukrepov okužile in imele resne zdravstvene težave z 

mnogimi tragičnimi posledicami. Obenem čestitamo vsem strokovmnim in 

vladnim, službam, da so s svojim ravnanjem prispevali k omejitvi širjenja 

epidemije. 

Župniki in drugi duhovniki obhajajo svete maše z verniki pod naslednjimi 

pogoji: a. Vsak vernik mora ob vstopu v cerkev nositi svojo zaščitno masko. 

b. Pri vhodu si mora razkužiti roke. c. V cerkvi in v klopeh mora vsak ohranjati 

varnostno razdaljo 1,5 metra. Ta omejitev pa ne velja za družino oz. osebe, ki 

živijo v istem gospodinjstvu.  
 

Navodila za prejemanje obhajila 
Kdor je notranje pripravljen lahko pristopi k obhajilu. 

K obhajilu pristopate samo v eni vrsti tako, da med seboj ohranite razdaljo 1,5 

m. Preden pridete na vrsto si snamete masko. 

Obhajilo lahko verniki prejmete samo na roke z vsem spoštovanjem in vero.  

Po prejemu hostije na roke stopite korak na desno in hostijo zaužijete takoj, 

nato si spet nadenete masko in se vrnete na svoje mesto.  



 
IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE  

Ta teden bodo maše po naslednjem sporedu: v ponedeljek, sredo, petek in 

soboto ob 19. uri v cerkvi; v torek in četrtek ob 7.30 uri v Dominikovi kapeli; 

v nedeljo, ob 8. in 10. uri v cerkvi. V mašo med tednom in v nedeljo ob 10. 

uri bo vključeno tudi šmarnično branje za otroke. Otroci lahko šmarnice za 

sedaj spremljajo le na Facebook profilu (Vanči Arzenšek) ali na spletni strani 

Župnije Petrovče.  

Ob nedeljah do nadaljnjega ne bo šmarnic pri kapelah. 

V času koronavirusa je bilo zelo malo maš naročenih, zato se priporočamo za 

naročilo maš.  

V sredo je god fatimske Matere božje. Lepo vabljeni zvečer k maši.  

Podelitev zakramenta svete birme in svetega obhajila je prestavljena na jesen. 

Veselimo se, da lahko po dveh mesecih premora zopet prihajamo k maši v 

cerkev. Zato vas vabim, da se svetih maš udeležujete v čim večjem številu! 

Otroci, ki hodijo k verouku naj gradivo za verouk spremljajo na spletni strani 

župnije Petrovče. Vsem otrokom, ki bodo šli v ponedeljek, 18. 5. v šolo želimo 

uspešno nadaljevanje šolskega leta.  
 

 

10. 5. 

NEDELJA 

 

5. velikonočna nedelja 
Job, svetopisemski mož 

          
8h   + ALENKA HRUSTEL 

10h + JANKO KEBER  

          Šmarnice branje  

11. 5. 

PONEDELJEK 
Pankracij, mučenec 

19h + VERA IN MAKS TRATNIK 

         Šmarnično branje 

12. 5. 

TOREK 
Leopold Mandič, redovnik 

7.30h  PO NAMENU PT. M. B. 

         Šmarnično branje 

13. 5. 

SREDA 

Fatimska Mati Božja 

Marija Dominika Mazzarelo, 

redovnica 

19h + VLASTIMIR BURĆIĆ,  

OSMINA 

         Šmarnično branje 

14. 5. 

ČETRTEK 
Bonifacij, mučenec 

7.30h + P. MANES ZDOLŠEK, r. dan 

         + BRANKO IN FRANCKA   

FRIEDRICH, rojstni dan 

         Šmarnično branje 

15. 5. 

PETEK 
Izidor, kmet 

19h + ALENKA HRUSTEL 

          Šmarnično branje 

16. 5. 

SOBOTA 

Janez Nepomuk, duhovnik, 

mučenec 
19h + JANKO KEBER 

          Šmarnično branje 

17. 5. 

NEDELJA 

6. velikonočna nedelja 

 – nedelja turizma 

 

8h     PO NAMENU PT. M. B. 

        ZA FARANE 

10h + ALOJZ IN LIDIJA PARFANT 

TER ALOJZIJA GOLE  

          Šmarnice branje 

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 


