
                                        
 

 
 

                         

     

                   

   OZNANILO OSREDNJEGA ROMARSKEGA SVETIŠČA ŠKOFIJE CELJE 

Št.8/XIV        2. velikonočna nedelja, bela nedelja         11. april 2021                 
     

  Čez osem dni je prišel Jezus 
od noč tistega dne, prvega 

v tednu, ko so bila vrata 

tam, kjer so se učenci 

zadrževali, iz strahu pred 

Judi zaklenjena, je prišel 

Jezus, stopil mednje in jim rekel: »Mir 

vam bodi!« In ko je to rekel, jim je 

pokazal roke in stran. Učenci so se 

razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj 

jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče 

mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.«  (Jn 20,19-21)   

 

BELA NEDELJA  - NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA 

Sveta Favstina Kowalska je zapisala v svojem dnevniku: 

Zvečer, ko sem bila v svoji celici sem zagledala Gospoda 

Jezusa v belem oblačilu. Ena roka je bila dvignjena v 

blagoslov, druga pa se je dotikala obleke na prsih. Iz odprtine 

v obleki na prsih sta izhajala dva velika pramena, eden rdeč, 

drugi bel. Čez nekaj časa mi je Jezus rekel: »Naslikaj podobo 

po vzorcu, ki ga vidiš, z napisom spodaj: Jezus, vate 

zaupam«. Obljubljam, da se človek, ki bo častil to podobo ne 

bo pogubil. Sam ga bom branil kakor svojo čast.    

Blagor človeku, ki ne hodi po nasvetu krivičnih in ne stopa na pot grešnikov   

 



 

TI VERUJEŠ? 
anašnjo nedeljo bi mogli imenovati kar »nedelja vere«, kajti osrednja 

misel evangeljskega odlomka je Tomaževa izpoved vere v Vstalega in 

Jezusov pouk o pravi veri. »Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso 

videli, pa so začeli verovati!« Vera, tudi tista preprosta, vsakdanja, naravna in ne 

zgolj nadnaravna, ni v tem, da si prepričan o nečem, kar si na lastne oči videl in z 

lastnimi rokami otipal. Če bi bilo vse človeško spoznanje omejeno na to, bi bilo 

zelo revno. Nadnaravna vera sicer potrebuje tudi razumske dokaze, in to je predmet 

verskega pouka pri verouku, pridigah, pripravi na prejem zakramentov, vendar pa 

je pri pripravljanju poti do vere veliko bolj potrebna ponižnost duha in prošnja za 

milost, ki razsvetli naš razum. Potrebna je odprtost srca in življenje v skladu z 

glasom vesti, ki govori vsakomur. Slovenski pregovor lepo pravi: »Resnica je 

nebeška rosa: da jo sprejmeš, ji pripravi čisto posodo.« Dvomljivcev, kakršen je 

naš prijatelj Tomaž iz evangelija, hodi tudi danes veliko po svetu. Tomaž je 

podvomil v Kristusa, ker je bila njegova vera preveč enostranska, pozunanjena. 

»Razočaral si me, Gospod, ker si pustil, da so te križali kot zločinca. Mi pa smo 

upali, da boš obnovil Izraelovo kraljestvo!« Sodobni Tomaži svojo nevero 

opravičujejo z izgovori: »Hodil sem v cerkev, molil sem; toda Bog me ni uslišal, 

ko sem bil v stiski, zato sem vse skupaj pustil.«  
 

Maše so od ponedeljka, 12. aprila ponovno dovoljene ob navzočnosti 

vernikov. Upoštevati je treba ukrepe: nošenje maske, razkuževanje rok in 

razdaljo 1,5 m. Večerne maše med tednom so v cerkvi ob 19. uri. Ob nedeljah 

so maše ob 8. in 10. uri. Lepo vabljeni k maši v čim večjem številu!  

Verouk ostaja na daljavo.  

Pozdrav novoimenovanega celjskega škofa 

Dragi verniki celjske škofije, dragi duhovniki, 

redovniki in redovnice! 

V petek, 5. marca 2021 je papež Frančišek po 

apostolskem nunciju v Sloveniji Jean-Marie Speichu 

sporočil, da me je izbral za novega škofa celjske 

škofije. Svetemu očetu se zahvaljujem za njegovo 

zaupanje, predvsem za njegovo očetovsko ljubezen 

in potrpežljivost, ki me je v tem času opogumljala, 

da sem v njegovem povabilu lahko prepoznal isti 

Klic, na katerega sem odgovoril že na začetku 

duhovništva: »Ali me ljubiš?« (Jn 21,16). Čeprav se  
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zavedam, da poslanstvo te pastirske službe daleč presega moje človeške 

sposobnosti, ponavljam za ubogim Petrom pred Vstalim: »Gospod, ti vse veš, 

ti veš, da te imam rad.« V to novo poslanstvo stopam s ponižnim srcem, da bi 

lahko prepoznal in sprejel Očetovo voljo v konkretnih okoliščinah naše 

krajevne Cerkve. Verujem, da ima Oče, ki je »tako ljubil svet, da je poslal 

svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, 

ampak bi imel večno življenje« (Jn 3,16), oznanilo življenja in upanja tudi za 

naš današnji čas preizkušenj. V svojem Sinu nam je polnost novega življenja 

tudi že podaril. Škofovsko posvečenje bom prejel na praznik Svete Trojice, ki 

je Bog občestva. Vse vas, vernike celjske škofije, prosim, da se v tem 

velikonočnem času pred posvečenjem posebej močno povežemo med seboj v 

prošnji k Svetemu Duhu, da bi se vsi prepoznali kot deli Kristusovega Telesa 

– kot občestvo žive Cerkve. Prenova cerkvenega življenja ne izvira ne od 

škofov, ne od duhovnikov, ne od pridnosti posameznikov, temveč od našega 

sodelovanja z Darom, ki smo ga vsi že prejeli pri svetem krstu. Ta posvečuje 

človeško delo v vsakodnevno daritev nebeškemu Očetu. Škofje in duhovniki 

smo poklicani, biti prvi služabniki te daritve, ki postaja po naši daritve 

Evharistija za življenje sveta. Molimo drug za drugega, da bomo izpolnili 

njegovo voljo! »V tej volji smo z daritvijo telesa Jezusa Kristusa posvečeni 

enkrat za vselej« (Heb 10,10).     

                                                             Maksimilijan Matjaž, novi celjski škof                           
                                                                               

Blagoslov velikonočnih jedi v Petrovčah  

Zaradi ukrepov Republike 

Slovenije in zaprtja cerkve za 

velikonočne obrede, sem se 

spomnil, da opravim blagoslov 

velikonočnih jedi na prostem. Kako 

je blagoslov potekal? Po spletu sem 

povabil župljane naj se pripeljejo z 

avtomobili na ploščad za Petrovško 

baziliko, kjer sem najprej opravil 

molitev in obred blagoslova. Na to 

so se z avtomobili pripeljali v 

koloni, odprli okna, tako da sem vsakega pokropil z blagoslovljeno vodo in 

zaželel blagoslovljene ter vesele velikonočne praznike. Blagoslova se je 

udeležilo lepo število ljudi. Blagoslov so ocenili za zelo domiseln in lep. Vsi 

so bili zadovoljni in hvaležni, ker sem se na ta način odzval na trenutne 

epidemiološke razmere in jim polepšal velikonočne praznike.    (p. Vanči) 

 

 

 



 

 

Obnova kozolčka družine Kerčmar  
Na vzhodni strani Petrovč stoji 

kozolček, ki ga je pred tridesetimi leti 

dal postaviti družina Zlatka 

Kerčmarja.  Zob časa ga je dodobra 

načel in je bil potreben prenove. Pater 

Vanči se je z družino Kerčmar 

dogovoril, da ga bodo obnovili. 

Neposredno pred velikonočnimi 

prazniki je kozolec dobil novo streho 

in prenovljeno podobo. Tako je 

kozolček zopet okras kraja in v pomoč pri iskanju poti do župnišča in 

dominikanskega samostana. Pater Vanči se lepo zahvaljuje vsem, ki so z 

delom in finančnimi sredstvi pomagali pri njegovi obnovi. (p. Vanči) 

                                                                                                                                             

 

11. 4. 

NEDELJA 

 

 

2. velikonočna nedelja, bela 

nedelja, nedelja Božjega 

usmiljenja  
Stanislav, škof, mučenec 

 

8h + ADOLF SALEZIN IN 

       MAJDA HROVAT TER  

       SORODNIKI 

       + MARJETA IN FRANC ČEDE 

12. 4. 

PONEDELJEK 
Zenon Veronski, škof 

 19h   PT. M. B. V ZAHVALO ZA       

        PREVOŽENE KILOMETRE  

13. 4. 

TOREK 
Martin I., papež, mučenec 

 

7.30h   + P. REGINALD KLAPEŽ 

 

14. 4. 

SREDA 
Lidvina, devica 

 

19h       ++ STARŠI ARNŠEK -    

               OGRAJENŠEK    

15. 4. 

ČETRTEK 

Helena (Jelica), Alzaška, 

kneginja 

 

7.30h  ++ OCVIRKOVI IN  

               DUH. IVAN ZUPANC  

16. 4. 

PETEK 
Bernardka Lurška, devica 

19h       PT. M. B. V ZAHVALO ZA  

          SREČEN ZAKON   

17. 4. 

SOBOTA 

 

Simon Barsabejski, škof, 

mučenec 
19h    + FRIDERIK JOVAN       

18. 4. 

NEDELJA 

 

3. velikonočna nedelja  
Evzebij, škof 

 

 

8h         ZA ŽIVE IN RAJNE     

         ŽUPLJANE 

10h   + TONE JAVORNIK,          

           OSMINA 

 

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 


