
                                        
 

 
 

                         

     

                   

   OZNANILO OSREDNJEGA ROMARSKEGA SVETIŠČA ŠKOFIJE CELJE 

Št. 17/XIII               17. nedelja med letom              26.  julij 2020                          

Nebeško kraljestvo je podobno zakladu 
 

isti čas je rekel Jezus množicam: 

»Nebeško kraljestvo je podobno 

zakladu, skritemu na njivi, ki ga 

je nekdo našel in spet skril. Od 

veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je 

imel, in kupil tisto njivo. Nebeško kraljestvo je 

tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko 

najde en sam dragocen biser, gre in proda vse, 

kar ima, in ga kupi.«    (Mt 13,44-46) 
 

                Krištofova nedelja 
Na to nedeljo se v svojih molitvah še posebej 

spominjamo svojih voženj in se zahvaljujemo za vse 

varno prevožene kilometre. Ob tem prosimo za dar 

zmernosti in razumnosti ter za Božje varstvo na 

cestah. Nebeški Oče, pomagaj nam, da ne bomo že 

jutri pozabili na zmernost in razumnost.. Daj nam 

moči, da bomo vselej ravnali strpno in odgovorno 

tudi takrat, ko bo težko in v dani situaciji skoraj 

nemogoče.   Amen. 
 

         Jezus, pomagaj nam, da bomo v prometu odgovorno ravnali. 
 



 
 

                              ZAKLAD 
ristjani vemo, da nič končnega in zemeljskega 

– niti stvari niti človek – ne more v celoti 

izpolniti vseh naših hrepenenj. Svojo osebnost 

lahko zares zgradimo le tedaj, če sprejmemo Boga in ga 

ljubimo nad vse stvari. V tej luči potem prav 

vrednotimo in cenimo tudi vse zemeljske stvari. On in 

njegovo kraljestvo sta za nas skrit zaklad in dragocen 

biser. Če je Bog v središču našega življenja in gibalo 

naših misli, besed in dejanj, bo to življenje zares 

smiselno in izpolnjeno. Te resnice nam osvetljuje današnja Božja beseda. Mladi 

Salomon je priznal, da »ne ve, ne kod ne kam« in zato prosil Boga za razumno 

in modro srce, da bi »znal razločevati med dobrim in hudim«. Kolikokrat tudi 

mi ne vemo ne kod ne kam. Odločitev za dobro je vse težja, ker je zlo 

zamaskirano in se večkrat kaže kot dobro ali vsaj kot nekaj nevtralnega. Prava 

življenjska modrost je v tem, da se vedno odločamo za večjo, za največjo 

dobrino. Prava svoboda ni v stalnem nihanju, ampak v tem, da se z vsem srcem 

odločimo za dobro. Vzgoja in samovzgoja v tem je naša krščanska dolžnost, ker 

drugače ne moremo pričati za nebeško kraljestvo. Moč našega pričevanja je 

odvisna predvsem od trdnosti in premočrtnosti naše krščanske osebnosti. Tudi 

mi prosimo Gospoda: »Daj nam razumnosti za pravilno ravnanje. Daj, da 

najdemo prave vrednote – predvsem zaklad, ki si ti in tvoje kraljestvo – in vse 

sile vprežemo v to, da jih uresničujemo.«  
 

    KRIŠTOFOVA NEDELJA - MISIJONSKA AKCIJA MIVA  

                          »Z veseljem darujem – življenja rešujem« 

 

 

udi v letošnjem »korona-letu« bomo ob 

obhajanju Krištofove nedelje in 

blagoslovu vozil, zbirali darove za 

vozila misijonarjev. Po župnijah bodo 

duhovniki – seveda v okviru realnih možnosti – 

blagoslavljali naša vozila (avtomobile, 

kombije, motorje, kolesa …) in delili 

Krištofove kartončke in nalepke, verniki pa 

bomo ob tej priložnosti darovali za misijonska 

vozila. Letošnja akcija »MIVA Slovenija« 

poteka že 33. zapovrstjo in je, če se lahko tako 

izrazimo, vstopila v zrela »Kristusova leta«. A 

z dopolnjenimi  33.  leti  nič  ne  izgleda,  da bi 

se   njeno   poslanstvo  bližalo  koncu,  saj  so  
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potrebe naših misijonarjev po prevoznih sredstvih še vedno zelo velike. 

Velikokrat pa se njihovo oznanjanje evangelija odraža v čisto konkretni 

pomoči ljudem, ki še vedno živijo v izjemnem pomanjkanju najosnovnejših 

življenjskih dobrin. Vozila, kupljena preko darov akcije MIVA, so jim zato 

pri delu za uboge v neizmerno pomoč. Služijo nakupu in transportu hrane, 

šolskih potrebščin, gradbenega materiala, prevozu ljudi k obhajanju 

bogoslužja do oddaljenih cerkva, velikokrat pa tudi nujnih bolnikov, nosečnic 

in ostarelih v bolnišnico. Dragi dobrotniki: tudi vi se lahko z darovi za nove 

avtomobile dejavno vključite v delo naših misijonarjev in ste na nek način tudi 

sami »kristonosci«, podobno kot je to bil sv. Krištof. V imenu naših 

misijonarjev vam zato izrekamo NAJLEPŠA HVALA. Bog naj obilno povrne 

vaši dobroti!                       (Misijonsko središče Slovenije) 
 

                  NOVA NAVODILA SLOVENSKIH ŠKOFOV  
 

lovenski škofje ordinariji so v ponedeljek, 20. julija 2020, sprejeli 

dodatne preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja epidemije 

COVID-19, ki veljajo do preklica in so sledeča:  
Vse obiskovalce nedeljske maše škofje lepo prosijo, da v skladu z uredbo 

vlade z dne 8. julija 2020 oddate listek s svojo telefonsko številko (brez imena 

in naslova), ki jo bomo hranili 30 dni ter jo v primeru epidemije oddali 

pristojnim državnim ustanovam, da vas kontaktirajo. V primeru delavniških 

svetih maš oddaja telefonske številke ni potrebna, saj duhovnik običajno 

pozna vernike.    

Pri vstopu in izstopu iz cerkve si je treba razkužiti roke.  

Med vsako sveto mašo in po njej je treba cerkev temeljito zračiti. 

Prisostvovanje pri sveti maši je možno le z nošenjem mask, z upoštevanjem 

medosebne razdalje 1,5 metra in razkuževanjem rok. 

Pogostitve in posebni programi druženja po svetih mašah do nadaljnjega niso 

dovoljeni. 

Birme so do nadaljnjega vedno na prostem, izjemoma v cerkvi. 

Krsti in pogrebi ostanejo tako kot je v navadi.                             (RKC) 
 

KRAŠNJE CERKVE 
 

rašenje domače cerkve je plemenito dejanje. V župniji Petrovče 

imamo krašenje organizirano po vaseh. Moram priznati, da vsi naši 

krasilci to delo opravljajo prostovoljno in z veliko ljubeznijo. Za kar 

se jim kot župnik iskreno zahvaljujem. Posebej pa vabim vse krasilce, da se z 

molitvijo, ki jo navajam v nadaljevanju, Bogu priporočajo in se zahvalijo, za 

dar krašenja.        (Pater Vanči) 
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                                   MOLITEV KRASILCA 

Gospod, hvala ti za lepoto barv in 

raznolikost pisanega cvetja, ki krasi naše 

vrtove. Hvala ti za dar in veselje, ki ga 

imam z ustvarjanjem šopkov, ki jih 

vpletam v bogoslužni prostor. To je tvoj 

dar, ki ga lahko razvijam. Pomagaj mi pri 

moje delu; naj s čutom za lepo in s 

primerno kombinacijo barv in cvetja 

prispevam k lepšemu bogoslužju in 

primerno okrasim bogoslužni prostor. 

Naj bo okrasitev najprej tebi v čast, potem v pomoč vernikom, da bodo laže 

vstopili v bogoslužje in svoje srce odprli tebi, voditelju bogoslužja in 

njegovim sodelavcem pa večjo zbranost pri izvrševanju službe. Naj krašenje 

postane molitev in zahvala tebi. Amen 
 

 

26. 7. 

NEDELJA 

 

17. nedelja med letom – 

Krištofova nedelja 

Joahim in Ana, starši Device 

Marije 

8h      + ZOFIJA ZUPAN, OBL. 

          ZA ŽUPLJANE 

10h       ZA POKOJNE  IZ      

         DRUŽINE  MARINŠEK  

         IN PIRŠ, PETERNEL IN      

         ZORE 

         + JOŽE KUDER 

27. 7. 

PONEDELJEK 

Gorazd, Kliment in drugi 

učenci Cirila in Metoda 
19h + ANA IN IVAN CEHNER 

          PO NAMENU 

28. 7. 

TOREK 
Viktor (Zmago) I., papež 

7h   + JOŽE RUPNIK (ŽALEC) 

        PO NAMENU    

29. 7. 

SREDA 
Marta, Lazarjeva sestra 

 

19h  + JOŽE LEBIČ, OBL.    

               

30. 7. 

ČETRTEK 

Peter Krizolog, škof, 

cerkveni učitelj 
7h     + JOŽE RUPNIK (ŽALEC) 

        PO NAMENU          

31. 7. 

PETEK 

Ignacij Lojolski, duhovnik, 

ustanovitelj jezuitov 
19h + ANA KOČEVAR 

         PO NAMENU                      

1. 8. 

SOBOTA 

Alfonz M. Ligvorij, škof, 

cerkveni učitelj 
19h + MONIKA DREV IN   

VERNE DUŠE                  

2. 8. 

NEDELJA 

18. nedelja med letom 
Evzebij iz Vercellija, škof 

 8h   + MARIJA JECL 

         ZA ŽUPLJANE  

 10h  + DARINKA ČUK 

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 


