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           Odpuščanje nima meje              

 

isti čas je Peter pristopil k 

Jezusu in mu rekel: »Gospod, 

kolikokrat naj odpustim 

svojemu bratu, če greši zoper 

mene? Do sedemkrat?« Jezus 

mu je dejal: »Ne pravim ti do sedemkrat, 

ampak do sedemdesetkrat sedemkrat.  Zato 

je nebeško kraljestvo podobno kralju, ki je 

hotel napraviti račun s svojimi služabniki. 

Ko je začel računati, so mu privedli nekoga, 

ki mu je bil dolžan deset tisoč talentov. Ker 

ni imel s čim povrniti, je njegov gospodar ukazal prodati njega, njegovo 

ženo, otroke in vse, kar je imel, ter poravnati dolg. Služabnik je tedaj padel 

predenj in ga prosil: ›Potrpi z menoj in vse ti povrnem.‹ Gospodar se je tega 

služabnika usmilil, oprostil ga je in mu dolg odpustil.       (Mt 18,21-27) 

 

Jezus Kristus nam vselej želi pomagati, da bi mogli odpuščati. Veliko je stvari, ki 

jih moramo odpustiti. Sprtost s sosedom, ženo ali možem, ki že ves teden ne 

govorita; snaha ali zet se ne razumeta s taščo in tastom, na delovnem mestu delavec 

grdo gleda sodelavca. Vsak dan znova se obračajmo na Gospoda, da nam da moči, 

da bi zmogli odpuščati.               (Po:  Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto A) 

 

   Naj bo to pot, po kateri bodo tudi drugi preko nas spoznali Jezusa. . 



 
 

                                    DOLGOVI 
 

 današnjem evangeliju se marsičemu čudimo. 

Čudimo se  velikanskemu dolgu enega od 

služabnikov. Kako sploh more človek narediti 

tak dolg? Ko pa pomislimo na dolgove, v katere so 

nekateri posamezniki spravili podjetja ali celo svoje 

družine …, se lahko le čudimo. Čudimo se gospodarju, 

da je služabniku velik dolgo odpustil. A kaj je mogel 

drugega? Dolg je bil neplačljiv. Takšne dolgove more 

poravnati le neizčrpna blagajna Božjega usmiljenja. Čudimo se hlapcu, ki je 

zaradi malenkostnega dolga svojega sohlapca zgrabil, ga davil in celo vrgel v 

ječo. Naše čudenje pojema, ko pomislimo na primere iz življenja, ki 

dokazujejo, kako znamo biti ljudje malenkostni. Nekateri se do smrti sovražijo 

zaradi drobnarij, ki se nam zdijo naravnost smešne. S pripovedjo zgodbe o 

dveh hlapcih je verjetno imel Jezus še neko drugo namero. Poslušalcem je 

hotel nakazati razliko med pravičnostjo, kot so jo naglašali razlagalci postave, 

in pravičnostjo, ki je lastna evangeliju.     (Po: Beseda da Besedo) 

 

                        POVIŠANJE SV. KRIŽA 
raznik nas spodbuja, da z živo vero častimo 

podobo križa, veliko  znamenje krščanstva. 

Skoraj 300 let je bil Gospodov grob in križ 

globoko zakopan v zemlji. Ko je cesar Konstantin dal 

kristjanom svobodo je njegova mati Helena dala kopati 

tam, kjer je moral biti Gospodov grob in križ. Razkrili 

so grob in našli križ. Konstantin je dal nad 

Gospodovim grobom sezidati cerkev Kristusovega 

vstajenja in cerkev Svetega križa, ali kakor navadno 

pravimo cerkev Božjega groba. Cerkvi sta bili med 

seboj povezani in sta bili posvečeni 13. septembra 335. V veličastni cerkvi 

Božjega groba (Svetega križa) so naslednji dan,  to je 14. septembra,  prvič 

izpostavili relikvijo svetega križa v slovesno češčenje. Od tedaj naprej so 

vsako leto na ta dan praznovali „povišanje svetega križa“. Križ nam govori, 

da je na začetku vsega ljubezen. Govori nam, da je ljubezni lastno, da se 

žrtvuje. Križ nam govori, da samo nesebično žrtvovanje in izpričanje rodi 

ljubezen in vodi v življenje. Zato nam križ vedno kliče v zavest Jezusove 

besede: “Če hoče kdo priti za menoj, naj se odpove sam sebi in vzame svoj 

križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil. 

Kdor pa svoje življenje zgubi zaradi mene, ga bo našel” (Mt 16, 24-25).           (K.C.) 
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      Mali šmaren v Petrovčah 
     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na praznik Marijinega rojstva se je v Petrovčah kljub epidemiji koronavirusa 

zbralo pri treh mašah lepo število vernikov. Vsi so upoštevali predpise v zvezi 

z zaščito pred okužbami. Sv. mašo ob 8. in 19. uri je daroval p. Vanči, slovesno 

sv. mašo ob 10. uri je daroval na novo imenovani župnik župnije Žalec g. 

Vlado Bizjak. Tako smo se na malo mašo združeni v molitvi priporočili 

Petrovški Mariji, da bi nas obvarovala pred koronavirusom - kugo tega 

stoletja.   (Srečko Klepej)      
                                                                                                   

Obnovljeni »Petrovški križi« 
V soboto, 5. septembra je restavratorsko 

podjetje GNOM iz Šentvida pri Stični vrnilo 

obnovljene »Petrovške križe« na svoje 

mesto. »Petrovški križi« so trije kamniti kipi, 

ki se nahajajo ob Petrovški baziliki in  so 

delo znanega kiparja Vida Königerja. Isto 

podjetje je obnovilo tudi podstavke na katere 

so namestili kipe. Restavratorsko podjetje je 

delo v celoti kvalitetno opravilo. Stroški 

restavriranja so znašali 24.000,00 eur. Od 

tega je 12.000,00 eur prispevalo Ministrstvo 

za kulturo RS, 6.000,00 eur župnija Petrovče 

in 6.000,00 eur Občina Žalec.  Obnova je bila 

zaključena v enem letu. Sodelovanje države 

RS, Občine Žalec in župnije Petrovče je bilo pri tem projektu vzorno. Strokovni 

nadzor je vodil Zavod za kulturno dediščino iz Celja. Župnija Petrovče se lepo 

zahvaljuje vsem za finančno in strokovno pomoč.   (p. Vanči) 

 



 

URNIK VEROUKA V VEROUČNEM LETU 2020/21 

Ponedeljek Torek Četrtek Petek 
13.15 – 6.R  13.15 – 7.R 13.10 – 8.A 

14.15 – 7.R 14.15 – 5.R 14.15 – 2.R 14.00 – 9.R 

15.15 – 4.R 15.15 – 5.R 15.15 – 6.R 15.00 – 8.B 

16.00 – 3.R    

 V ponedeljek je začetek verouka za vse razrede. Starše otrok prvega razreda 

prosimo, da svoje otroke, ki so ji dali krstiti vpišejo k verouk. Vpis je v 

župnišču po po šoli. 

 Prihodnji teden bomo končali z obnovo fasade na župnišču in 

Dominikanskem samostanu. Priporočamo se za vaš dar. 

 V nedeljo, 20.septembra pri 10. maši je pri nas prvo sveto obhajilo. 
 

 

13. 9. 

NEDELJA 

 

24. nedelja med letom   

Janez Zlatousti, škof, 

cerkveni učitelj 

8h     + JOŽE  KOMERIČKI 

           ZA ŽUPLJANE        

 10h   + SILVO PRAUNSEIS             

 

14. 9. 

PONEDELJEK 

 

Povišanje sv. Križa 

Papas, mučenec 
 19h   + MARIJA MEDVED        

15. 9. 

TOREK 

 

Žalostna Mati Božja 

Valerijan, mučenec 
 

7.30h  PT. B. ZA ZDRAVJE 
 

16. 9. 

SREDA 

 

Kornelij, papež in Ciprijan, 

škof, mučenca 
19h  PT. M. B. ZA ZDRAVJE     

17. 9. 

ČETRTEK 

 

Robert Bellarmino, škof, 

cerkveni učitelj 

 

7.30h  + SLAVKO PINTAR          

18. 9. 

PETEK 

 

Jožef Kupertinski, duhovnik, 

redovnik 
 

19h      + ANGELA JAVORNIK     

19. 9. 

SOBOTA 

 

Januarij, škof, mučenec 
 

19h      + LOJZE RAK IN RODB.     

             RIBAR    

20. 9. 

NEDELJA 

25. nedelja med letom – 

nedelja svetniških 

kandidatov   
Andrej Kim Tae-gon, duhovnik 

in drugi Korejski mučenci 

8h       + SLAVKO PLANTAK 

           ZA ŽUPLJANE            

 10h        PT. M. B. ZA ZDRAVJE     
 

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 


