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Hudi duh bo premagan
esnično, povem vam: Človeškim
sinovom bo vse odpuščeno, grehi
in kletve, kolikor jih bodo izrekli.
Kdor pa preklinja Svetega Duha,
vekomaj ne bo dosegel odpuščanja, ampak ga bo greh večno bremenil.« To je
povedal, ker so govorili: »Nečisti duh ga je
obsedel.« Tedaj so prišli njegova mati in
njegovi bratje. Stali so zunaj, poslali ponj in ga
poklicali. Okrog njega je sedela množica in so
mu rekli: »Glej, tvoja mati, tvoji bratje in tvoje
sestre so zunaj in te želijo.« Odgovoril jim je: »Kdo je moja mati in kdo so
moji bratje?« In ozrl se je po tistih, ki so sedeli okrog njega, in rekel: »Glejte,
to so moja mati in moji bratje! Kdor namreč izpolnjuje Božjo voljo, ta je moj
brat, sestra in mati.« (Mr 3,28-35)
Jezus, slediti tebi je včasih težko, ker je marsikaj, kar učiš in
izpričuješ, v izziv običajnemu izkustvu in mišljenju. Vendar slediti
tebi pomeni osvoboditev od ustaljenih in pogosto neživljenjskih
drž, ki zaničujejo Boga in človeka. (Po: radio Ognjišče.si)

Jezus, daj mi poguma, da bom izpolnjeval Božjo voljo.

DAR SVOBODE IN DOLŽNOST ODGOVORNOSTI
emalokrat slišimo očitek, zakaj Bog dopušča toliko hudega na našem
svetu. V teh časih predvsem vse, kar je povezano s korona virusom. S
svojo vsemogočnostjo bi vse to vendar lahko preprečil! Tudi to je
stara »zgodba«, katere začetek je iskati v poročilu o prvem grehu v raju. Bog
je ustvaril človeka »po svoji podobi«, kot bitje, obdarjeno s svobodno voljo,
ker ni maral imeti poslušnega robota. Svoboda je neprecenljiv dar, hkrati pa
tudi velika odgovornost. »Samo v človeških dušah se še bije boj med dobrim
in zlim, samo tu je še mogoče vesolje izpopolniti ali pokvariti,« piše dr. Janez
Janžekovič. »Svoboda nam ni bila dana v pogubo, marveč zato, da bi mogel
človek doseči najvišjo možno stopnjo sreče, namreč zavest, da si je svojo srečo
nekoliko tudi sam zaslužil.« Človek sebi in drugim pripravlja najhujšo
nesrečo, če dar svobode zlorablja, uporablja neodgovorno. Sam pri sebi in tudi
pri drugih, posebno pri tistih, ki ne odločajo le o sebi, ampak tudi o drugih,
pogosto zasledimo neko lahkomiselnost in brezskrbnost, v kateri se malo ali
nič ne oziramo na posledice svoje odločitve. Velikokrat je žal vse podrejeno
kapitalu ali drugim interesom. (Po: S. Čuk, Misli srca)
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PRAZNIK SRCA JEZUSOVEGA
raznik skuša prodreti v globino in notranje jedro
Kristusove skrivnosti,
v jedro, iz katerega
pritekajo vsa velika dela v naše odrešenje, posebno
še Kristusova daritev na križu. In to je tista ljubezen, ki je
bila od vekov skrita v brezdanjih globinah troedinega
Boga, ki pa si je prevzela našo človeško naravo in nas v
Kristusu začela ljubiti tudi s človeškim srcem ter dosegla
svoj vrhunec v kalvarijski daritvi, ko so iz prebodene
Kristusove strani začele teči reke žive vode, ki odslej
nikdar več ne bodo usahnile. (RKC)
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OB ŽIVLJENJSKEM JUBILEJU - 60. LETNICI MAŠNIŠTVA
Na praznik Obiskanja Device Marije, ki je tudi god Petrovške
Matere Božje je šestdeset let duhovništva praznoval naš
zvesti duhovni pomočnik g. Tone Šeruga. V vseh župnijah
kjer je deloval se je močno zavzemal za češčenje Marije. Kot
je sam dejal, je bil najbolj srečen takrat, ko se je na svoji
duhovniški poti srečal z Marijinim delom, Gibanjem
fokolarov, karizmo edinosti in z ustanoviteljico tega gibanja
Chiaro Lubich. Ob tem njegovem jubileju mu želimo obilo
zdravja in da bi bil še dolgo med nami. (Srečko Klepej)

ŠKOFOVSKO POSVEČENJE
MSGR. MAKSIMILIJANA
MATJAŽA
Na nedeljo Svete Trojice, 30. maja
ob 15. uri je bilo v župnijski cerkvi
sv. Mohorja in Fortunata v Gornjem
Gradu
škofovsko
posvečenje
novoimenovanega
celjskega
škofa
msgr.
Maksimilijana Matjaža. Glavni posvečevalec je bil
apostolski nuncij v Sloveniji msgr. Jean-Marie Speich,
soposvečevalca pa nadškof metropolit iz Izmirja (Turčija) msgr. Martin
Kmetec in upokojeni celjski škof msgr. Stanislav Lipovšek. Za prenos
slovesnosti sta poskrbela RTV Slovenija in Radio Ognjišče. Pred sklepnim
škofovim blagoslovom so novega škofa pozdravili s svojimi nagovori v imenu
duhovnikov – g. Urban Lesjak, v imenu vernikov celjske škofije in
Slovenskega bibličnega gibanja – ga. Marika Mikolič in v imenu civilnih
oblasti župan mestne občine Celje g. Bojan Šrot. Škofovskega posvečenja sta
se udeležila tudi predsednik slovenske vlade g. Janez Janša in njegova žena
Urška Bačovnik. V imenu župnije Petrovče in osrednjega Marijinega svetišča
celjske škofije je novemu škofu čestital p. Vanči Arzenšek. Tega pomembnega
dogodka smo se udeležili še nekateri drugi farani iz Petrovč. Novega škofa
Maksimilijana in vse naše škofijsko občestvo priporočamo v molitev.
(Srečko Klepej)
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Norbert, škof, redovni
ustanovitelj

8h + MICI ČEDE
ZA ŽIVE IN RAJNE
ŽUPLJANE
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RAZBORŠEK

Robert Newminstrski, opat

19h + SLAVKO PLANTAK

8. 6.
TOREK

Medard, škof

7.30h PT. M. B. PO NAMENU

9. 6.
SREDA

Primož in Felicijan, mučenca

19h + BARBARA RAMŠAK, OBL.

Bogumil Poljski, škof

7.30h + JANKO DREV

6. 6.
NEDELJA
7. 6.
PONEDELJEK

10. 6.
ČETRTEK
11. 6.
PETEK
12. 6.
SOBOTA

13. 6.
NEDELJA

LEPA NEDELJA

Srce Jezusovo
Barnaba, apostol
Marijino brezmadežno srce
Eskil, mučenec
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Anton Padovanski, redovnik,
cerkveni učitelj

19h + MILAN HOLCER, osmina

19h + IVAN KODER

8h + ANICA BOBNIČ
ZA ŽIVE IN RAJNE
ŽUPLJANE
10h + ANTON SITER

Župnijsko oznanilo izdaja Župnija Petrovče, odgovorni urednik
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