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Beseda je meso postala in se naselila med nami
začetku je bila Beseda in Beseda
je bila pri Bogu in Beseda je bila
Bog. Ta je bila v začetku pri
Bogu. Vse je nastalo po njej in
brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je
bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč
sveti v temi, a tema je ni sprejela. Resnična luč,
ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala
na svet. Beseda je bila na svetu in svet je po
njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo
lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli.
Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da
postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz
krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga. (Jn 1,1-13)
Janez evangelist sporoča kratko in jedrnato. Zajema bistvo rojstva
in opušča kulise, kolorit in obrobnosti. Ni mu za kulise
betlehemskih poljan in votlin, ni mu za kolorit zvezd in mraza, ni
mu za obrobja pastirjev in kraljev Pomembno je in ostane samo to,
kar na današnji dan izpovedujemo v molitvi in molimo: »Beseda je
človek postala in med nami prebivala.«
(Po: Bogoslužno leto B)

Kako pa je s tvojim srcem? Je v njem več prostora za kulise ali za bistvo?

MAR BOLJ LJUBIMO TEMO KAKOR LUČ?

Č

e sredi dolgega in mrzlega zimskega
večera nenadoma zmanjka elektrike,
začutimo, kako težko, prav nemogoče bi
bilo živeti v temi. Svetloba, luč je za življenje na
zemlji potrebna prav tako kot voda in zrak.
Enako velja za duhovni svet. Evangelist Janez
nam Jezusa predstavi kot luč sveta. Presenečeni
smo, ko v kratkem odlomku kar trikrat slišimo,
da svet te luči ne mara. »Luč sveti v temi, a tema
je ni sprejela … Svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je
prišla, a njeni je niso sprejeli.« Iz osebne izkušnje prav gotovo vemo, da se
tudi v naši notranjosti nenehno odvija boj med lučjo in temo, med milostjo in
grehom, med navdihi Boga in prišepetavanjem hudega duha. Tudi mi, ki se
imamo za zveste Jezusove učence in prijatelje, pogosto bolj ljubimo temo
kakor luč, ravnamo zahrbtno, proti Božji postavi in proti lastni vesti. Tisti, ki
kradejo ali počenjajo kakšno drugo hudobijo, navadno za svoje početje
izrabljajo temo, mrak in noč. Vendar ne vedo, da Bog, ki vidi v skrite globine
srca, vidi tudi v temo. Pri krstnem obredu molimo: »V Kristusa ste krščeni,
Kristusa ste oblekli.« Obleči si moramo torej Jezusa Kristusa, postati njegovi
pričevalci. On, ki je Luč sveta, nas enači s samim seboj, ko nam pravi: »Vi ste
luč sveta … Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra
dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.«
Božični prazniki so prazniki luči, ker obhajamo rojstvo Luči sveta, zato
simbolično osvetljujemo božična drevesa in jaslice. Vse te luči pa bi bile mrtve
in hladne, če bi v naših dušah vladala tema. Ko bomo vsako jutro in večer v
svojem domu prižigali luč, se vprašajmo: ali je v meni svetlo, ali sem s svojim
življenjem luč za drugega, zlasti za svoje otroke oziroma tiste, ki ob meni
živijo in delajo.

PRAZNIK GOSPODOVEGA RAZGLAŠENJA
raznik Gospodovega razglašenja ali
praznik sv. treh kraljev v Katoliški
Cerkvi praznujemo 6. januarja. V
zahodni tradiciji se imenuje tudi
praznik sv. treh kraljev, s čimer je
izraženo vsebinsko dopolnjevanje. Trije
kralji (trije modri) podajajo bolj nazorno
in živo predstavo o častilcih iz poganskih
krajev, ki so prišli pozdravit in molit
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novorojenega Odrešenika. Praznik so poleg 25. decembra (božič, praznik
Jezusovega rojstva) uvedli na začetku četrtega stoletja in sicer najprej na
Vzhodu in nato še na Zahodu. Obisk modrih je opisan v Matejevem
evangeliju. Pisec omenjenega evangelija ne navaja števila oseb, pač pa pravi,
da so prinesli trojen dar: zlato, kadilo ter miro in od tod tudi sklep, da so bili
darovalci trije: Gašper, Miha in Boltežar. (K.C.)
Tudi mi se na ta tretji sveti večer s svojimi domačimi združimo v goreči
molitvi pri blagoslovu svojih domov s prošnjo, da bi v tem letu pregnali
epidemijo in zopet zaživeli normalno duhovno življenje v našem cerkvenem
občestvu.

Blagoslov konj na Štefanovo
Na Štefanovo 26. 12. 2020, ob 10. uri se
je v Petrovčah pri Marijini baziliki
zbralo pri blagoslovu konj lepo število
konj. S svojimi konji so prijezdili iz
Konjeniškega kluba Bosio iz Medloga
in Amay iz Ložnica pri Žalcu.
Blagoslova so se udeležili še Lara
Friedrih iz Levca, družina Stepišnik iz
Drešinje vasi in nekateri drugi. (p. Vanči)

Potres na Hrvaškem
Prepričan sem, da nihče od nas ni v torek, 29. decembra, prezrl grozovitega
potresa na Hrvaškem, ki je prizadel Petrinjo, Glino, Sisak in okolico. Še
posebej boleče je dejstvo, da so bile tudi človeške žrtve. Menim, da je v teh
trenutkih potrebna molitvena povezanost z prizadetimi in zaupanje v Boga, ki
je naš "pomočnik v težavah", ko se zemlja trese "(Ps 46, 2-3).
Menim, da moramo kot edina dominikanska župnija, ki je posebej povezana s
hrvaškimi dominikanci v teh težkih časih za prizadete od potresa storiti vse,
kar lahko, da pomagamo tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. Zato vas vabim
k zbiranju finančnih sredstev, ki jih bomo namenili za pomoč prizadetim v
potresu. Vaš denar lahko nakažete na račun Župnije Petrovče s pripisom
"Pomoč žrtvam potresa" ali ga oddate v kuverti v našem župnišču. Spomnimo
se na besede apostola Pavla starešinam cerkve v Efezu, ki je rekel, da „si je
treba prizadevati za nemočne in upoštevati besede Gospoda Jezusa: »Večja
sreča je dajati kot prejemati.« (Apd 20,35)
Denar lahko nakažete na naslov: Župnija Petrovče, TRR 4837 8725 9371
1313, Nova KBM. Pomagajmo, ker ne vemo, kdaj bomo sami potrebovali
pomoč! (p. Vanči)

Navodila za obhajanje svetih maš z verniki v celjski škofiji
S ponedeljkom, 4. 1. 2021 ponovno uvajamo bogoslužje v cerkvi.
Svete maše z udeležbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji:
a) V cerkvi je lahko toliko vernikov, kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba (ali
ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2.
b) Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo
simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature
ter katerih člani istega gospodinjstva niso okuženi.
c)Vsi prisotni morajo ves čas nositi maske, vzdrževati medosebno fizično
razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke. Pri tem
mora biti vsaka druga klop prazna.
Spovedovanje je dovoljeno.

Obisk družin in blagoslov domov
Obisk družin in blagoslov domov bo letos potekal tako, da se morate
predhodno prijaviti po telefonu in se z duhovnikom dogovoriti za čas obiska.
Prijavite se lahko na tel. 041/437-145. Pater Vanči se priporoča za vaš klic
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8h + SLAVKO PINTAR
ZA ŽIVE IN RAJNE
ŽUPLJANE

Presveto Jezusovo ime
Genovefa Pariška
Angela Folinjska, redovnica,

18h + IVAN VOLASKO
+ BRANE ŠTRAJHAR

Janez Nepomuk Neumann, škof

7.30h + SLAVKO PINTAR

Gospodovo razglašenje
Sveti trije kralji.
Gašper, Miha, Boltežar

8h ZA ZDRAVJE V DRUŽINI
IN SORODSTVU
18h + ANGELA JAVORNIK

Valentin (Zdravko), škof

7.30h PT. M. ZA ZDRAVJE

Severin Noriški, opat

18h + DUH. MARTIN
POREDOŠ

Hadrijan, opat

18h

Janezov krst

8h + SLAVKO PINTAR

Gregor Niški, škof, cerkveni
učitelj

V DOBER NAMEN

ZA ŽIVE IN RAJNE
ŽUPLJANE
10h + SILVA REHAR

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

