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18. julij 2021

Jezus skrbi za svoje ovce
isti čas so se
apostoli zbrali
pri Jezusu in mu
poročali o vsem,
kar so storili in učili. Tedaj jim
je rekel: »Pojdite sami zase v
samoten kraj in se malo
odpočijte!« Mnogo ljudi je namreč prihajalo in odhajalo, tako da še
jesti niso utegnili. In odrinili so s čolnom sami zase v samoten kraj.
Mnogi pa so jih videli, da odhajajo, in so jih prepoznali. Iz vseh mest
so skupaj peš hiteli in prišli tja pred njimi. Ko se je Jezus izkrcal, je
zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu, ker so bili kakor ovce, ki
nimajo pastirja, in jih je začel učiti mnogo stvari. (Mr 6,30-34)
Rekel si, naj odrinemo na samoten kraj in si malo
odpočijmo. Pospravili smo kramo in staro navlako iz
svojih src in bivališč in odšli. Vrnili smo se v navadne dni
s posušenimi šopki zdravilnih zelišč, z okusom po soli in
školjkah, z barvo sonca na koži in v očeh, s spomini
podarjenih besed in bližine.

Ohranjajmo čas obnovljenih moči in hrepenimo po Jezusovi bližini.

POČITNICE Z BOGOM
ajadrali smo v drugo polovico julija. Šolarji imajo za seboj že praktično
mesec počitnic, mnogi delavci in uslužbenci pa so na dopustu. V evangeliju
smo slišali, da je tudi Jezus svoje učence, ki so se vrnil s prvega
misijonskega potovanja in mu pripovedovali, kaj vse so doživeli in naredili, poslal
na dopust. »Pojdite na samoten kraj sami zase in se nekoliko odpočijte.« To je
smisel počitnic, dopusta: nabrati si novih moči za delo, najti čas zase, za svoje
najbližje, sklepati nova prijateljstva, širiti svoje obzorje. Če smo kristjani, v svoj
počitniški »program« vključimo tudi Boga, saj nas on čaka v vseh lepotah narave,
ki jih odkrivamo, in v ljudeh, s katerimi se srečujemo. Če kristjan na počitnicah ali
dopustu »izključi« Boga, s tem razodeva, da ta čas gleda kot priložnost, da se
»razdivja«.
Sodobni način življenja je tako hiter in napet, da bi človek ne mogel vzdržati, če ne
bi vsako leto za nekaj časa »izpregel«. Listina druga drugega vatikanskega koncila
o Cerkvi v sedanjem svetu pravi: »Prosti čas naj se pravilno uporablja za
razvedrilo in utrjevanje duševnega in telesnega zdravja …«
Nekoč so bili prosti dnevi vezani zgolj na nedelje in praznike, danes pa življenje
prinaša še bolj »poseben stil«. Cerkvenih praznikov skoraj ni več, pa še ti so med
tednom, ko mora večina ljudi iti na delo; nedelje za mnoge niso več dnevi brez dela
in niso posvečene Bogu, kakor veleva tretja Božja zapoved, ampak ukvarjanju z
drugačnimi opravili. Mnogi, ki se sicer imajo za kristjane, ne najdejo časa za
nedeljsko mašo. Preprosto ne pomislijo, da je povezanost z Bogom neusahljivi vir
notranje moči in miru ter medsebojne povezanosti. Vsak konec tedna kristjanu
omogoča najboljšo »osvežitev«, skok v nadnaravni svet. To je tudi šola za
počitniške dni in dopust. Angleži imajo za to izraz »holidays«, kar v dobesednem
prevodu pomeni »sveti dnevi«.Naj bodo dnevi počitnic za vse resnično sveti dnevi,
ki bi nas prerodili, osvežili in okrepili.

Z

DR. ANDREJ SAJE NOVI NOVOMEŠKI ŠKOF
Sveti oče Frančišek je 30. junija 2021 imenoval za
novomeškega škofa msgr. dr. Andreja Sajeta, duhovnika
ljubljanske nadškofije, ki je bil do sedaj sodni vikar
cerkvenega sodišča v Ljubljani in docent na Teološki
fakulteti Univerze v Ljubljani ter duhovni pomočnik na
avstrijskem Koroškem. Msgr. dr. Andrej Saje se je kot
prvorojenec rodil 22. aprila 1966 v Novem mestu
zakoncema Frančiški in Dragu Sajetu. Osnovno šolo

je od leta 1973 do 1981 obiskoval v Mirni Peči, Srednjo naravoslovnomatematično šolo pa v Novem mestu od leta 1981 do 1985. Po odsluženem
vojaškem roku v Bitoli v Makedoniji je jeseni leta 1986 vstopil v Bogoslovno
semenišče v Ljubljani in se vpisal na Teološko fakulteto v Ljubljani, kjer je
leta 1991 diplomiral iz bibličnih ved pri akademiku prof. dr. Jožetu Krašovcu.
Jeseni leta 1997 je odšel na študij v Rim. Kot član nemškega zavoda Teutonik
v Vatikanu se je oktobra 1997 vpisal na Fakulteto za kanonsko pravo Papeške
univerze Gregoriana, kjer je leta 1999 končal magisterij. Jeseni istega leta je
na isti fakulteti vpisal doktorski študij s specializacijo v pravni sodni praksi.
Po prejemu diplome iz specializacije je leta 2000 nadaljeval s pripravo
doktorske disertacije s področja zakonskega prava in dosegel naslov doktor
kanonskega prava s specializacijo v pravni sodni praksi. (SŠK)

Foto utrinka našega letošnjega oratorija

Oratorij v poletnih mesecih po župnijah po vsej Sloveniji zbere več deset tisoč
otrok. Organizatorji so za letošnji oratorij določili temo »Originalen sem«.
Glavni junak je Carlo Acutis, ki se je rodil leta 1991 v Londonu, kjer so delali
njegovi starši, potem pa se je družina vrnila v Italijo. Umrl je pri 15 letih zaradi

levkemije. Živel je kot vsi mladi našega časa, rad je imel nogomet, bil pa je
velik računalniški navdušenec. Že zelo mlad je rad programiral in tehnološko
znanje uporabljal za širjenje lepega sporočila naše vere. Carla je popolnoma
prevzela ljubezen do Boga in do svete evharistije. In to čeprav njegovi starši
glede vere niso bili zelo zgledni. Njegova mama je bila pri sveti maši le za
prvo obhajilo, birmo in poroko, on pa se je svete maše zelo pogosto
udeleževal. Sčasoma je Carlu uspelo, da je vse sorodstvo navdušil, da so hodili
k maši vsak dan.
Na oratoriju v Petrovčah je letos sodelovalo 60 otrok in animatorjev. Med
oratorijem so se otroci srečali z zavodom za zaščito živali Muri, obiskali so
dom starejši Nine Pokorn v Grmovju in se kopali v letnem bazenu v Celju.
Katehistinjama Katji in sestri Feliciti ter ostalim animatorjem se župnija
Petrovče iskreno zahvaljuje za organizacijo že 12. oratorija. (p. Vanči)

18. 7.
NEDELJA

16. nedelja med letom

8h + PEPCA SALESIN IN SOR.
ZA ŽUPLJANE
10h + VINKO IN SORODNIKI

19. 7.
PONEDELJEK

Arsenij Veliki, puščavnik

19h PO NAMENU

20. 7.
TOREK

Apolinarij, škof, mučenec

7.30h + S. ENRICHETA
MACARIO IN ANGELA
ALTRUI

21. 7.
SREDA

Lovrenc iz Brindisija, duhovnik,
cerkveni učitelj

19h + PO NAMENU

22. 7.
ČETRTEK

Marija Magdalena, spokornica,
svetopisemska žena

7.30h + OTO IN STARŠI
JOŠOVC

Brigita Švedska, redovnica,
sozavetnica Evrope

19h ZA ZDRAVJE IN PRAVE
POKLICNE ODLOČITVE

Krištof, mučenec

19h + LEOPOLD KREL

23. 7.
PETEK
24. 7.
SOBOTA
25. 7.
NEDELJA

17. nedelja med letom –
Krištofova nedelja
Jakob Starejši, apostol

8h ZA ZDRAVJE HČERKE IN
VNUKINJE
ZA ŽUPLJANE
10h + TONČKA KRANJEC

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

