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 Prva dva učenca govorita z Jezusom 
 

isti čas je Janez Krstnik 

spet stal tam in še dva 

izmed njegovih učencev. 

Ozrl se je na Jezusa, ki je 

šel mimo, in rekel: Glejte 

Jagnje Božje!« Učenca sta slišala kaj je 

rekel, in odšla za Jezusom. Jezus pa se je 

obrnil, in ko je videl, da gresta za njim, 

jima je dejal: »Kaj iščeta?« Rekla sta 

mu: »Rabi (kar pomeni učitelj), kje stanuješ?« Rekel jima je: »Pridita in 

bosta videla.« Šla sta torej in videla, kje stanuje, ter ostala pri njem tisti dan. 

Bilo je okrog desete ure. Eden od teh, ki sta slišala Janezove besede in šla 

za Jezusom, je bil Andrej, brat Simona Petra. Ta je najprej našel svojega 

brata Simona in mu je rekel: »Našli smo Mesija« (kar pomeni Maziljenec).                          
                                                                                                (Jn 1,35-41)  

 
Iskati in najti Kristusa, ki je neusahljivi vir resnice in 

življenja. Tako nas Božja beseda vabi, da na začetku tega 

novega leta ponovno stopimo po nikdar končani poti vere. Za 

vernika je to vedno nenehno iskanje in novo odkrivanje.  

 

   Vprašaj Jezusa kje stanuje, odgovoril ti bo: »Pridi in boš videl!«  



 
 

POVELIČUJTE BOGA V SVOJEM TELESU 
eki pater piše, da je nekoč obiskal bolno 

ženo v njeni revni sobici in zazdelo se mu 

je, da žari kot topla luč. V dno srca so se mu 

vtisnile njene besede: »Veste, ni mogoče biti zadosti 

hvaležen Bogu za to, da sta naša bolezen in naše 

trpljenje odrešujoča in sta lahko udeležena pri 

odrešenjskem trpljenju.« Apostol Pavel nam v 

drugem berilu današnje nedelje kliče: »Mar ne veste, 

da so vaša telesa Kristusovi udje? Mar ne veste, da 

je vaše telo, ki ga imate od Boga, tempelj Svetega 

Duha, ki je v vas? Zato poveličujte Boga v svojem 

telesu.« Tako za njo, kot za mnoge, ki so ji podobni 

v mišljenju, velja Župančičev zapis v eni njegovih 

pesmi: »Telesa naša  so vrči dragoceni.« 

Eden najbolj otipljivih znakov izprijenosti sodobnega sveta, katerega »vera« je 

uživaštvo, je zlorabljanje človeškega telesa za uživanje. Celo nedolžnim otrokom 

ni prizaneseno! Koliko je nespodobnosti v govorjenju in obnašanju v skupnostih, 

kjer žive in delajo različni ljudje! Neka tovarniška delavka pripoveduje, da v njeni 

tovarni od petdesetih delavk, po večini mater, samo dve ne prekinjata. In povrh 

vsega mnoge od njih »krščanske« žene! Neka druga žena, uslužbenka, pa pove, da 

si vpričo nje sodelavci ne upajo govoriti nespoštljivo. Če jim kdaj uide, se ji 

opravičijo. Pred njeno plemenitostjo si ne upajo preklinjati. 

Tudi iz nas bi se moralo videti spoštovanje do krščanskih vrednot. Zlasti bi se 

morale zanje zavzemati naše žene in dekleta, ki so že po naravi bolj dovzetne za 

plemenito spoštovanje. Že od stvarjenja, na poseben način pa ko je Bog v Jezusu 

sprejel človeško telo, so naša telesa »vrči dragoceni«. 

 

V RAZMISLEK 

Jezus je vprašal Andreja in Simona »Kaj iščeta?» Rekla sta mu: Učitelj kje 

stanuješ?« Pridita in bosta videla.« Šla sta torej in videla, kje stanuje, ter 

ostala pri njem tisti dan. Bilo je okrog desete ure.    (prim. Jn 1,39) 

Ko je Janez pisal evangelij, je bil že zelo star, tako da so ljudje mislili, da mu 

ne bo treba nikoli umreti. Toda prvo srečanje z Jezusom se je tako močno 

vtisnilo vanj, da si je celo zapomnil, ob kateri uri sta se učenca srečala z 

Jezusom »okrog desete ure«, torej ob štirih popoldne. 

V naših družinah in v naših župnijah z nekakšno že kar malce neumno 

trdovratnostjo še vedno mislijo, da otroci in mladi lahko srečajo Jezusa pri 

veroučnih urah, čeprav stvarnost in izkušnje kar vpijejo nasprotno. Danes, ko 
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je »tradicionalna« vernost močno upadla, je taka trdovratnost praktično že 

greh. Delamo se, da ne vemo, da tisti, ki se po birmi ne oddaljijo od Cerkve, 

ostajajo zato, ker so prejeli dar, da so srečali Jezusa v kakšni katehistinji, v 

kakšnem animatorju, v kakšnem duhovniku, redovnici ali drugem človeku, 

preko katerega žari Jezusova ljubezen. Vera se začne vedno v srečanju z 

nekom, od katerega izvemo, kje Jezus stanuje. Družinam, katehetom in 

posameznim kristjanom se ni treba ukvarjati z lekcijami, pridigami ali 

privzgojo navad, pač pa z osebami, ki bodo sposobne biti za vse, ki jih bodo 

srečali, nepozaben trenutek, »ob štirih popoldne«. Trenutek, ko iz dejanj, 

občutij, začutimo navzočnost njega, ki je »Učitelj« in mu je vredno slediti, ker 

je življenje z njim drugačno, bolj polno. 

 

NEDELJA VERSKEGA 

TISKA 

anes praznujemo nedeljo 

verskega tiska. Za vse nas 

je verski tisk nadvse 

pomemben saj nam daje zelo širok 

izbor verskih vsebin, ki nam 

pomagajo pri iskanju odgovorov 

na naša življenjska vprašanja. Pomagajo nam poglabljati svoje versko znanje kar je 

poleg oblikovanja naše duhovne osebnosti njihovo osnovno poslanstvo. Verski 

tednik »Družina«, revija »Ognjišče«, naš  »Petrovški list« ter ostali verski tisk, 

katerega ni malo bi naj prebirala v naši župniji vsaka družina. Kljub epidemiji je 

verski tisk dosegljiv, po pošti, v cerkvi in na spletu.   (Srečko Klepej)                                                                                                                               

                                                                                                                       

SPLETNI SVETOPISEMSKI MARATON 2021 

eslo letošnjega Svetopisemskega maratona je »Med vami bom hodil«.   

Odvijal se bo od 23. do 29. januarja 2021. Zaradi epidemije se bodo 

branje Svetega pisma in spremljevalni dogodki odvijali preko spleta. 
Običajno so pri neprekinjenem sedemdnevnem branju Božje besede v 

Ljubljani sodelovale skupine iz ljubljanskih in okoliških župnij. Tokrat pa bo 

možnost, da se prijavijo skupine iz vseh koncev Slovenije. Bralci se lahko 

prijavijo na spletni strani Svetopisemskega maratona in potem bo voditelj 

skupine dobil vsa potrebna navodila. Za mini župnijski maraton so prijave 

prav tako na spletni strani,  kjer so  na  voljo gradiva   in  potrebne  informacije.  

Letos  pa  prav  posebej   spodbujamo  družinske  maratone,   za  katere  smo  

pripravili tudi gradiva (za zakonce in za otroke), ki bodo na voljo na spletni 

strani. Dodatne informacije: metka.kos@svetopismo.si ali tel. 040 980 891.                                                                    
                                                               (K.C. – s. Metka Kos, koordinatorka projekta)  
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STATISTIKA ŽUPNIJE PETROVČE ZA LETO 2020 

- Zakrament svetega krsta je prejelo 25 otrok. Od tega 12 dečkov in 13 

deklic. 5 otrok je bilo krščenih iz zakonskih skupnosti, 19 iz 

izvenzakonskih skupnosti, 2 otroka iz civilnega zakona.  

- Zakramente uvajanja v krščanstvo (krst, obhajilo in birmo) so prejeli trije 

fantje. Tri dekleta in en fant so prejeli obhajilo in birmo. 

- Pri prvem obhajilu je bilo 10 otrok. 

- Zakrament svete birme je prejelo 27 otrok iz osmega in devetega razreda. 

- Cerkveno se je poročilo 8 parov.  

- Cerkvenih pogrebov je bilo 23, od tega 10 moških in 13 žensk. Najstarejši 

moški je umrl v starosti 92 let, najstarejša ženska pa v starosti 93 let. 

Bolniško maziljenje in obhajilo so prejele samo 3 osebe.  
- Za obisk in blagoslov doma se je treba prijaviti na tel. 041/437-145.  

- Maše med tednom so v kapeli, ob sobotah in nedeljah pa v cerkvi. 

- Možna je navzočnost vernikov po predhodni najavi po telefonu 041/437-145 

  ali po elektronski pošti: dominikanci.petrovce@rkc.si 
 

 

17. 1. 

NEDELJA 

 

2. nedelja med letom – nedelja 

verskega tiska  
Anton (Zvonko),puščavnik, opat 

8h           ZA ŽUPLJANE  

10h   + VINKO KOŠEC IN   

           SOR.      

18. 1. 

PONEDELJEK 

Marjeta Ogrska, kneginja, 

dominikanka 
 18h    + SILVA REHAR       

19. 1. 

TOREK 
Makarij Aleksandrijski, opat 7.30h  PT. M. B. ZA DRUŽINE 

20. 1. 

SREDA 
Fabijan, papež, mučenec 

18h   + BENO KLAMPFER,    

           OSMINA     

21. 1. 

ČETRTEK 

Agnes (Neža, Janja), devica, 

mučenka 

 

7.30h  + JOŽE APNAR 

 

22. 1. 

PETEK 

Vincencij (Vinko), diakon, 

mučenec 
18h       + KRISTINA POTOČNIK     

            OSMINA       

23. 1. 

SOBOTA 
Henrik Suzo, dominikanec 

18h    + STANKO VIDEC, 

           OSMINA     

24. 1. 

NEDELJA 

3. nedelja med letom  

Frančišek Saleški, škof,  

cerkveni učitelj  

8h       + STARŠI ARZENŠEK 

IN STEPIŠNIK    

10h    + LJUDMILA 

ROZMAN, OBL.  

        + PAVLA ARZENŠEK         

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 


