
                                        
 

 
 

                         

     

                   

   OZNANILO OSREDNJEGA ROMARSKEGA SVETIŠČA ŠKOFIJE CELJE 

Št.23/XIII 30.nedelja med letom–žegnanjska nedelja 25.oktober 2020                          
               

                      Ljubi Boga in svojega bližnjega 

 

isti čas so farizeji slišali, da je 

Jezus saduceje prisilil k 

molku, in so se zbrali na 

enem kraju. Eden izmed njih, 

učitelj postave, ga je preizkušal z 

vprašanjem: »Učitelj, katera je največja 

zapoved v postavi?« Rekel mu je: »Ljubi 

Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z 

vso dušo in z vsem mišljenjem. To je 

največja in prva zapoved. Druga pa je njej 

enaka: Ljubi svojega bližnjega kakor 

samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji 

vsa postava in preroki.«             (Mt 22,34-40) 
   

 

Danes je žegnanjska nedelja, ko se spominjamo 

posvetitve naših cerkva. To so sveti prostori, saj smo tu 

priče Jezusovemu darovanju pri sveti maši. Tu 

prejemamo Jezusa v sveti evharistiji. V cerkvi je 

podeljenih večina zakramentov.             
                        (Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto A) 

  Zahvalimo se Bogu za našo cerkev, kjer se lahko srečujemo z njim.  
 



 

 

 

KDOR GOREČE LJUBI BLIŽNJEGA, GOREČE LJUBI BOGA 
 

 današnjem času, ko tako tečemo drug mimo drugega, ker se nam mudi, 

da bi čim več zaslužili, čim več imeli, da bi iz življenja čim več iztisnili, 

veliko govorimo o ljubezni do sočloveka, ki pa nam največkrat ostane 

tujec. Tudi Jezus je govoril o ljubezni. Dejal je, da se ljubezen pokaže s tem, da za 

sočloveka kaj žrtvujemo. Če je treba, tudi svoje življenje. To je rekel in z dejanjem 

tudi pokazal. Svoje trdoglave učence je prepričeval, da morajo tudi oni tako delati, 

če hočejo, da bodo ljudje verjeli njihovim besedam. Ljubezen do Boga in do 

bližnjega je postala osrednja zapoved, bistvo Jezusovega nauka in krščanstva. 

Pomen te zapovedi so poznali že v stari zavezi, posebno pismouki. Toda rajši so se 

spuščali v drobnarije in izdelali številne moreče predpise. Tudi mi, ki nam sveti 

zgled darujoče ljubezni našega velikega brata Jezusa in nas krepi njegova milost, 

se radi zatekamo k manjšimi in lažjim »zapovedim«: da se postimo, da molimo, da 

hodimo k maši, da opravljamo pobožnosti prvih petkov, da od časa do časa 

prižgemo svečko pred kipom Marije, in mislimo, da smo kristjani najvišjega 

razreda! Doma pa se morda vrstijo prepiri, zanemarjamo vzgojo v družini, odnos z 

zakoncem, slabo skrbimo za vsakdanje potrebe, morda opravljamo, obrekujemo, a 

vse to nič ne vznemirja naše vesti. »Hinavci!« je zagrmel Jezus na farizeje. »Bogu 

dajete drobtinice, glavnega pa mu ne daste – svojega srca.« Ta opomin bi zaslužili 

tudi vsi mi. 

 

        1. NOVEMBER – VSI SVETI 
 

 katoliški cerkvi 1. novembra 

obhajamo slovesni in zapovedani 

praznik vseh svetih. Na Vzhodu je 

Cerkev praznik obhajala že v 4. stoletju, 

prek Galije pa se je v 9. stoletju 

praznovanje razširilo tudi v zahodno Cerkev. Pod vplivom vzhodne Cerkve so 

proti koncu 6. stoletja uvedli praznik vseh mučencev tudi v Rimu, papež 

Bonifacij IV. pa je 13. maja leta 610 rimski tempelj Pantheon posvetil Devici 

Mariji in vsem mučencev. Misel o  praznovanju  vseh  svetnikov (in ne več 

samo mučencev)  je dobila  oprijemljiv  izraz,  ko  je   papež Gregor III.  (731-

741)  pri  sv. Petru v Rimu posvetil posebno kapelo v čast Odrešeniku, njegovi 

Materi, vsem apostolom, mučencem in vsem svetnikom. Papež Gregor IV. (827 

– 844) je praznik izrecno iz 13. maja preložil na 1. november in ukazal, naj se 

slovesno praznuje v vesoljni Cerkvi. Prvo pričevanje, da so v Rimu praznik vseh 

svetnikov obhajali 1. novembra, pa imamo že iz časa pred letom 800. Razlogi, zakaj 

je Cerkev uvedla ta praznik, nastajajo že kmalu po uvedbi, število vernikov je tako 

naraslo, da se ni bilo več mogoče spominjati vsakega posebej v bogoslužju.    (KC)  
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NE OBUPUJTE. VSE BO MINILO, TUDI PANDEMIJA 

KORONA VIRUSA 
 teh posebnih časih je čas, da vadimo potrpežljivost. Na začetku 

moramo poudariti, da potrpežljivosti ne smemo primerjati ali postaviti 

ob bok konformizmu in pasivnosti. Potrpežljivost je vrlina, notranji 

dar, ki izžareva: samonadzor, spokojnost, strpnost in odpornost. Potrpežljivost 

je vsekakor vrlina, ki jo uvrščamo v družino moči. Le ljudje, ki so močni, so 

potrpežljivi. Tisti, ki so šibki, pa so nestrpni, muhasti, negativni … Kot v 

formuli ena.  

Seveda je povsem normalno, da nam naše razpoloženje na trenutke povsem 

upade. To je tako kot pri gumah formule ena: trenje, hitrost in zaviranje 

povzročijo določeno obrabo. Ključno je, da na to računamo in smo pripravljeni 

na menjavo. Pomemben pa je tudi material, iz katerega so gume narejene. 

Enako je s potrpljenjem: potrpežljivi bomo, če bo naš duh na to pripravljen. 

Tu je sedem nasvetov, kako se spopasti s to krizo, ki zagotovo vpliva na nas 

tako ali drugače, z njimi pa se bomo naučili razvijati tudi potrpežljivost: 1. 

sprejmite, da so stvari, na katere preprosto nimate vpliva; 2. nekaterih stvari 

trenutno ne morete uresničiti, lahko pa jih uresničite v prihodnosti. Gre le za 

to, da moramo dati času čas; 3. hitro nas lahko preplavijo negativna čustva, 

zaradi katerih nad sabo vidimo le sivo nebo. Zato je pomembno, da na stvari 

pogledamo tudi iz druge perspektive in da pogledamo širšo sliko; 4. 

potrpežljivost, vzdržljivost in vedrina koristi ne le vam, pač pa tudi ljudem 

okoli vas. Hkrati pa ste zgled vašim najmlajšim, ki se bodo potrpežljivosti 

naučili od vas; 5. če želite biti v kriznih časih močni in potrpežljivi, morate 

poskrbeti tudi za fizični počitek. Skrbi namreč pogosto vodijo v nespečnost, 

oboje pa vpliva na vaš imunski sistem. Spanje in počitek sta zato ključna; 6. 

položite vaše upanje v nekaj ali nekoga, ki je tega vreden; 7. vera nam pomaga, 

da svojo življenjsko pot prehodimo s hitrostjo, ki si jo je za nas zamislil Bog, 

ne pa s tisto, s katero bi želeli hoditi sami. Bog namreč ve, kaj je za nas 

najbolje. Za konec pa imejte vedno v mislih slavno pesem svete Terezije 

Avilske: Nič naj te ne vznemirja, nič naj te ne plaši, vse mine, Bog se ne 
spremeni. Potrpljenje doseže vse; kdor ima Boga mu ničesar ne manjka: Bog 
mu je dovolj. 
 

 

Obhajanje praznika Vse svetih (1. november) in Spomina vseh 

vernih rajnih (2. november) 
Letos bomo praznik Vseh svetih duhovniki maševali v praznih cerkvah brez 

navzočnosti vernikov. Sveta maša v naši baziliki bo ob 8. uri. Prenos maše bo 

preko facebooka. Maša na pokopališču v Žalcu bo brez navzočnosti vernikov  
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ob 14.30 uri.  Prenos maše lahko spremljate po facebooku. Molitve na 

pokopališču pri križu bodo po maši, ob 15. uri. Na dan Spomina vse vernih 

rajnih (2. novembra) bo maša na pokopališču brez navzočnosti vernikov, ob 

8. uri. Blagoslov grobov bo po maši, ob 8.30 uri brez sodelovanja vernikov. 

Verniki naj obiščejo grobove svoji rajnih zasebno.   

 

 Spoštovani župljani! 
Ker v času epidemije korona virusa ne obiskujete sv. maš v naši cerkvi in s 

tem ne prejemate našega Petrovškega lista, bo sedaj ta pripravljen za vas na 

mizici v predprostoru pri glavnem vhodu v cerkev. Na njej bo tudi prijavnica 

za vse, ki želite prejemati Petrovški list domov po pošti. Z izpolnitvijo 

prijavnice boste v času epidemije prejemali Petrovški list na dom. Vašo 

prijavnico in prostovoljni prispevek za poštnino odložite v cerkveni 

nabiralnik. Hvala za razumevanje!      

 

 

25. 10. 

NEDELJA 

 

30. nedelja med letom – 

žegnanjska nedelja   

Dan suverenosti - d.p.  

8h      + SLAVKO PINTAR  

 Vse oznanjene maše so brez 

navzočnosti vernikov. Prenos 

maš je preko facebooka. 

26. 10. 

PONEDELJEK 
Lucijan in Marcijan, mučenca  18h       + GERA M. ŠMIGOC 

27. 10. 

TOREK 
Sabina Avilska, mučenka 7.30h + ELIZABETA PALIR  

 

28. 10. 

SREDA 
Simon in Juda Tadej, apostola 18h     + DRUŽINA GRADIČ  

29. 10. 

ČETRTEK 
Mihael Rua, duhovnik, redovnik 

 

7.30h + CIRIL, FRANČIŠKA    

   IN MARIJA PRAPROTNIK      

30. 10. 

PETEK 
Marcel, mučenec 

18h       + ANŽE KOLENC IN  

             SORODNIKI 

31. 10. 

SOBOTA 

Volbenk (Bolfenk, Volfgang), 

škof- Dan reformacije – d.p.d. 
18h      + SLAVKO PINTAR  

1. 11. 

NEDELJA 

VSI SVETI  

Vigor, škof, 

Dan spomina na mrtve – d.p. 

 8h    + ANTON IN KATARINA         

          SITAR, OBL. 

14.30  ZASEBNA MAŠA ZA  

          RAJNE V CERKVI NA  

          POKOPALIŠČU 

15h      MOLITVE ZA RAJNE  

          PRI KRIŽU NA  

          POKOPALIŠČU 
 

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 


