
                                        
 

 
 

                         

     

                   

   OZNANILO OSREDNJEGA ROMARSKEGA SVETIŠČA ŠKOFIJE CELJE 

Št. 15/XIII             13. nedelja med letom            28. junij 2020                         
 

Kdor ne sprejme svojega križa, ni vreden Kristusa 
           

 isti  čas je rekel Jezus 

svojim apostolom:                 

»Kdor ima očeta ali  

mater rajši kakor 

mene, ni mene vreden; in kdor ima 

sina ali hčer rajši kakor mene, ni 

mene vreden. Kdor ne sprejme 

svojega križa in ne hodi za menoj, 

ni mene vreden. Kdor najde svoje 

življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga 

bo našel. Kdor sprejme vas, sprejme mene; in kdor sprejme mene, 

sprejme tistega, ki me je poslal «.   (Mt 10,37-40) 

 

Prav prisrčno sporočilo ima današnje prvo berilo: pobožna in 

priletna zakonca sta z izredno gostoljubnostjo sprejela Božjega 

moža preroka Elizeja in mu pripravila posebno sobo. Rekla sta: 

»Svet človek naj ostane pri nas.« Naj bo tudi naša želja bivati 

skupaj s svetimi ljudmi in da bi postajali sveti, da si bodo drugi 

želeli naše družbe.        (Po: Molimo s Cerkvijo, leto A–3) 

 

   Zaradi vsega tega smemo upati, da bomo z njim živeli tudi v večnosti. 
 



 
 

JEZUSOV UČENEC NE SME BITI RAZDVOJEN 
anašnje bogoslužje nam predstavlja zadnje stavke misijonarskega govora, 

s katerim Jezus poučuje dvanajstere v trenutku, ko jih prvič pošilja v 

misijone po vaseh Galileje in Judeje. V tem govoru poudari dva bistvena 

vidika za življenje učenca – misijonarja: prvi je ta, da je njegova vez z Jezusom 

močnejša kakor katera koli druga vez; drugi pa je, da misijonar ne prinaša sebe, 

temveč Jezusa in po njem ljubezen nebeškega Očeta. Ta dva vidika sta povezana, 

saj bolj ko je Jezus središče tako srca kot življenja učenca, toliko bolj je ta učenec 

»prozoren« za to navzočnost. »Kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, ni mene 

vreden ...« pravi Jezus. Ljubezen očeta, nežnost matere, lepo prijateljstvo med brati 

in sestrami, vse to, čeprav zelo dobro in upravičeno, ne sme nasprotovati Kristusu. 

Ne zato, ker bi od nas zahteval, da smo brez srca in brez hvaležnosti, nasprotno – 

ker je do učitelja potreben prednostni odnos. Za kateregakoli učenca, tako laika, 

laikinjo, duhovnika, škofa … mora biti to prednostni odnos. Kdor se pusti pritegniti 

v to vez ljubezni in življenja z Gospodom Jezusom, postane njegov predstavnik, 

njegov »veleposlanik«, in sicer predvsem z načinom, kakšen je in kako živi. In sicer 

do take mere, da jim Jezus sam, ko pošilja svoje učence v misijone, reče: »Kdor 

sprejme vas, mene sprejme; in kdor mene sprejme, sprejme tistega, ki me je poslal« 

(Mt 10,40). Potrebno je namreč, da ljudje zaznajo, da je za tega učenca Jezus 

resnično »Gospod«, je resnično središče življenja ter vse v življenju. Ni 

pomembno, če ima, kakor vsaka človeška oseba, svoje meje, tudi svoje napake, da 

le ima ponižnost priznati jih in da nima razdvojenega srca.  

 

SLOVESNI PRAZNIK APOSTOLOV SV. PETRA IN PAVLA 
V Katoliški cerkvi 29. junija 

praznujemo slovesni praznik apostolov 

sv. Petra  in Pavla.  Peter je bil ribič iz 

Betsajde ob Genezareškem jezeru. 

Jezus ga je poklical, da bi bil ribič 

ljudi in da bi kasneje kot pastir tudi 

vodil Cerkev kot Božje ljudstvo. Po 

svetopisemskem izročilu mu je Jezus 

po tem, ko ga je poklical za učenca, 

spremenil ime v Peter: »Ti si Peter in 

na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in vrata podzemlja je ne bodo 

premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva; in kar koli boš zavezal 

na zemlji, bo zavezano v nebesih; in kar koli boš razvezal na zemlji, bo 

razvezano v nebesih« (Mt 16,18–20). Zelo pomembna  izkušnja  v  Petrovem  

življenju  je bila  ta, da je Jezusa, po tem, ko je bil le-ta prijet, kljub temu, da 

se  je  ob  njem vzgajal  in  učil približno tri leta, trikrat zatajil. Po Jezusovem  
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vnebohodu Peter nastopa kot voditelj apostolov in mlade Cerkve. Nekaj časa 

je bil škof v Antiohiji, okoli leta 42 pa je odšel v Rim. Od tam je vernikom v 

Mali Aziji poslal dve pismi (1 Pt in 2 Pt), življenjsko pot pa je sklenil z 

mučeništvom. Apostol Pavel se je rodil okrog leta 10 po Kr. v Tarzu, v 

glavnem mestu takratne rimske province Kilikije. Apostol Pavel je ob rojstvu 

dobil ime Savel, po spreobrnjenju pa se je dal krstiti in ime spremenil v Pavel. 

O delovanju apostola Pavla poroča evangelist Luka v Apostolski delih. 

Obhodil je velik del takratne rimske države in ustanavljal cerkvene občine ter 

jih spodbujal s pismi. Danes poznamo štirinajst ohranjenih Pavlovih pisem, ki 

so po vsebini in obsegu za štirimi evangeliji najpomembnejši del Svetega 

pisma Nove zaveze. Podobno kot apostol Peter je tudi on umrl mučeniške smrti 

za časa cesarja Nerona okrog leta 67. Praznika obeh apostolov je Cerkev 

obhajala že v 4. stoletju.    (K.C.) 
 

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE 
 

Srečanje bolnikov in ostarelih  
V nedeljo, 14. junija pri sv. maši ob 10. uri se 

je zbralo v naši baziliki lepo število bolnikov 

in ostarelih ob spremstvu njihovih sorodnikov. 

Med sv. mašo sta jim p. Vanči in g. Tone  

podelila zakrament sv. maziljenja. Zakrament 

sv. maziljenja posreduje bolnim in ostarelim 

milost Sv. Duha, da svoje trpljenje in bolezen 

lažje prenašajo. Krepi jim zaupanje v Boga in 

jih opogumlja in umirja. Po sv. maši je bila zunaj bazilike pogostitev, ki so jo 

pripravile dobre petrovške gospodinje.    (Srečko Klepej)      
 

Krstna nedelja                                                                                                                                             
V nedeljo, 21. junija smo v naši župniji 

praznovali krstno nedeljo. Kot vsako leto 

smo tudi letos povabili k praznovanju vse 

otroke, ki so bili v zadnjih petih letih krščeni 

pri nas in so tako postali del krščanskega 

občestva. Kljub temu, da živimo v času 

korona virusa se je praznovanja udeležilo 

lepo število staršev z otroci in njihovimi dedki in babicami. Praznovanje 

krstne nedelje je obogatil med sv. mašo Zojin krst zakoncev Cencelj Ane in 

Dejana iz Dobriše vasi. Ob koncu sv. maše so otroci prejeli darilce, zunaj 

cerkve pa je bila po sv. maši pogostitev s pijačo in dobrotami, ki so jih 

pripravile naše gospodinje.     (Srečko Klepej)  

 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+Pt&id13=1&pos=0&set=2&l=sl
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 V ponedeljek je praznik apostola Petra in Pavla. To je dan, ko se duhovniki 

spominjajo dneva svojega duhovniškega posvečenja. Pri nas bodo dve maši, 

ob 8. in 19. uri. Zvečer bo maša za p. Manesa in p. Mirana. Lepo vabljeni k 

maši in molitvi zanju! 

  Pater Viktor je v soboto, 21. junija hudo padel in si poškodoval glavo. 

Trenutno se nahaja v bolnišnici Celje na zdravljenju. Njegovo zdravstveno 

stanje je stabilno, vendar bo trajalo dlje časa. Molimo za njegovo zdravje. 

  Najlepša hvala vsem, ki ste na nedeljo bolnih in ostarelih ter na krstno 

nedeljo pripravljali pogostitev. S tem ste pokazali, da ste del našega 

župnijskega občestva, ki zna stopiti skupaj, kadar je to potrebno. 

  Zaključili smo z obnovitvenimi deli okolice Župnijskega doma in 

Dominikanskega samostana. Priporočamo se za pomoč pri kritju nastalih 

stroškov. Župnijski dom je tako postal prijeten za vse, ki bodo prihajali vanj, 

predvsem pa bo na jesen z veseljem sprejel otroke, ki bodo ponovno prišli k 

verouku. 
 

 

28. 6. 

NEDELJA 

 

13. nedelja med letom 
Irenej (Hotimir) Lyonski, škof, 

mučenec 

8h  + FRANC ZAVAŠNIK, RQU. 

         ZA FARANE    

10h    PT. M. B. V ZAHVALO ZA     

   ZDRAVJE IN DOBER NAMEN 

29. 6. 

PONEDELJEK 

Peter in Pavel, apostola 

Judita, redovnica 

         

8h     + MARIJA JECL 

19h  + P. MANES IN P. MIRAN      

30. 6. 

TOREK 

Prvi mučenci rimske cerkve 

Oton Bamberški, škof 

 

7.30h  P. M. B PO NAMENU 

 

1. 7. 

SREDA 
Oliver Plunkett, škof, muč. 

 

19h   + FRANC ZAVAŠNIK                          

2. 7. 

ČETRTEK 
Ptujskogorska Mati Božja 7.30h  PT. M. B. PO NAMENU    

3. 7. 

PETEK 
Tomaž, apostol 19h  + MARIJA JECL      

4. 7. 

SOBOTA 
Urh (Urlik, Uroš), škof 19h  + BARBARA RAMŠAK                       

5. 7. 

NEDELJA 

Ciril in Metod, slovanska 

ap., sozavetnika Evrope 

Elija de Bourdeille, škof 

           

8h    + PEPCA SALESIN, OBL, IN     

         SORODNIKI. 

         ZA FARANE     

10h + VINKO KŠEC 

      + CIRIL HRIBAR     
                   

 

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 


