
                                        
 

 
 

                         

     

                   

   OZNANILO OSREDNJEGA ROMARSKEGA SVETIŠČA ŠKOFIJE CELJE 

  Št.19/XIV                       24. nedelja med letom            12. september 2021                 
       

         Verujemo v Kristusovo božanstvo, čeprav mora trpeti   

n začel jih je učiti, da 

bo Sin človekov moral 

veliko pretrpeti, da ga 

bodo starešine, veliki 

duhovniki in pismouki 

zavrgli in umorili in da bo po 

treh dneh vstal. O teh stvareh 

jim je odkrito govoril. In Peter 

ga je potegnil k sebi in mu začel braniti. On pa se je obrnil, pogledal po 

učencih in posvaril Petra: »Poberi se! Proč od mene, satan,  ker ne misliš 

na to, kar je Božje, ampak na to, kar je človeško!« Tedaj je poklical k sebi 

množico skupaj z učenci in jim rekel: »Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se 

odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti 

svoje življenje, ga bo izgúbil; kdor pa izgubi svoje življenje  zaradi mene in 

zaradi evangelija, ga bo rešil.«    (Mr 8,31-35) 

 

Peter je v svoji izpovedi vere, dal znamenje, da je Jezus Kristus 

Maziljenec in Božji poslanec. Toda to je le kakor sončni žarek, ki 

se je za trenutek prikazal skozi gozd, za trenutek širok, toda kmalu 

skoraj ponovno izgubljen med drevesi. Resnica, da mora Jezus 

trpeti in umreti, je za njegovo razumevanje pretežka. Tudi za 

marsikoga izmed nas. 

               Gospod želi, da izpostavimo z njim oseben odnos.  

 

 



 

 

 

 

VERE NI BREZ (KRIŽANE) LJUBEZNI 
 

o besedah apostola Pavla mora »vera delovati po ljubezni«. O tem nas 

prepričuje tudi apostol Jakob v drugem berilu. »Kaj pomaga, bratje moji, če 

kdo pravi, da ima vero, del pa nima?« Raoul Follereau v eni svojih knjižic 

piše, kako je neki »neoporečen« kristjan ob koncu življenja prišel pred Boga in mu 

dejal: »Gospod, vse življenje sem ti zvesto služil. Moje roke so čiste.« Bog pa mu 

je nato rekel: »Res so čiste, vendar so tudi prazne.« Tako razsodbo bi utegnil slišati 

marsikdo med nami, ki živi svoje krščanstvo površno, brezosebno, iz navade. 

Jezusovo vprašanje učencem v današnjem evangeliju: »Kaj pa vi pravite, kdo 

sem?« je namenjeno slehernemu od nas. »Kaj praviš, kdo je Jezus Kristus?« To 

terja od nas oseben, enkraten in tudi obvezujoč odgovor, ki ga ne bomo izrekli z 

jezikom, temveč s svojim življenjem – hodeč po Jezusovi poti, nad katero se razteza 

senca križa. Jezus nam daje vedeti, da njegov odhod v trpljenje in smrt ni samo 

njegov, temveč tudi vseh tistih, ki hočejo v veri hoditi za njim. Tu dobi Jakobov 

nauk o veri in delih svojo dejansko neizpodbitnost. Vera brez trpljenja ni krščanska 

vera. Vera, ki hoče le rešiti in ne izgubiti, bo vse izgubila. Reševati sebe je 

sebičnost, egoizem, ki je nezdružljiv z vero, katere ni mogoče ločiti od ljubezni. 

Pater Ramon Cue v knjigi Moj polomljeni Kristus pripoveduje, kako je kot ljubitelj 

umetnosti iskal kakšno izjemno upodobitev Jezusa na križu. V neki prodajalni 

starin je odkril kip Križanega, ki je bil hudo poškodovan med državljansko vojno. 

Kupil ga je in sklenil, da ga dal obnoviti. Tedaj je Križani spregovoril: »Poslušaj, 

če že vpričo mojih polomljenih udov obujaš spomin na tiste, ki so v vojni uničevali 

moje podobe, kako da ti ne pride na misel toliko in toliko tistih, ki žalijo, ranijo, 

zlorabljajo in pohabljajo svoje brate v času po vojni?   (Po: S. Čuk, Misli srca)                              

                                                                                                                
                                                                                                                                                                                          

Praznovanje praznika Marijinega rojstva 
Na čudovit in lep sončen dan 

je kljub korona virusu obiskalo 

naše romarsko svetišče poleg 

domačih župljanov lepo 

število romarjev iz bližnje in 

daljne okolice, kar je dokaz, da 

v osrednje romarsko svetišče 

celjske škofije verniki radi 

poromajo. Sveto mašo ob 8. uri je daroval p. Vanči, rektor Petrovške bazilike 

in župnik. Ob 10. uri pa je maševal rektor Marijine cerkve v Celju g. opat 

Marjan Jezernik. V svoji homiliji je še posebej poudaril pomen praznika 

Marijinega rojstva in potrebo po molitvi in vsakodnevni povezanosti  z Božjo  

 

P 



 

 

materjo Marijo. Pater Viktor pa je pri obeh mašah spovedoval. Za njegov trud 

se mu župnija lepo zahvaljuje. Po sv. maši je skupina romarjev iz Luč 

prisluhnila pesmim in zvokom kitare p. Vančija in razlagi zgodovine 

petrovške bazilike zakristana g. Srečka Klepeja. Večerno sv. mašo ob 19. uri 

je daroval p. Vanči.  Hvala vam za vaš obisk!    (Srečko Klepej) 

 

                         Vaši darovi za prenovo fasade hiše Karitas 
 

                                                                                                                                                            Darovalec Dar 
(€) 

 Darovalec Dar 
(€) 

 Darovalec Dar 
(€) 

1 
 

Družina Seražin 50 14 Marjana Košir 50 27 Anica Komerički 50 

2 Družina Srečko in 
Marija Klepej 

 
100 

15 Anica Lipovšek 50 28 Helena Brežnik 50 

3 Ivan in Breda Gril 50 16 Dragica Plantak 50 29 Družina Zupanc 50 

4 
 

Marjan Marinšek  
z družino 

 
170 

17 Končnik - Perper 50 30 Avžner Rozalija 50 

5 
 

Tone in Marinka 
Podgoršek 

 
50 

18 Družina Romih 50 31 Helena Jošovc 50 

6 Družina Koštomaj 50 19 Marta Zakošek 25 32 Danica Vodovnik 25 

7 Ivanka Čede 50 20 Družina 
Arzenšek 

100 33 Družina 
Stepišnik Fanika 

 
90 

8 Jernej Krušič 50 21 Družina Dosedla 50 34 Družina Doler 
Ladislav 

 
50 

9 Družina Vošnjak 50 22 Družina Bračun 50 35 Ropotar d.o.o.  
100 

10 Družina Peček 50 23 Družina Tone in 
Marija Komerički 

 
50 

36 Kota d.o.o. 
Petrovče 

200 

11 Družina Kerčmar  
50 

 
24 

Družina Kramer 100 37 Družina Lakner 50 

12 Jure in Anja 
Kerčmar 

 
50 

 
25 

Jelko Hrustel 50 38 Anica Lipovšek 50 

 
13 

 
Plantak Dragica 

 
50 

 
26 

 
Milka Sitar 

 
50 

 
39 

 
Družina Sraka 

 
50 

 

 Gospod Tone Šeruga, duhovni pomočnik v Petrovčah do nadaljnjega ne sme 

prihajati spovedovati v Petrovče. Razlog je zaradi poslabšanja njegovega 

zdravstvenega stanja in ker spada v rizično skupino. Tako bo ostalo vse 

dokler se epidemiološke razmere ne bodo izboljšale. Gospod Tone nas vabi: 

»Naj z veliko vero in ljubeznijo skupaj prosimo Petrovško Marijo, da bomo 

mogli spolniti božjo voljo in čim prej zaživeti normalno človeško življenje 

v lepših medčloveških odnosih«. Vsi župljani iz Petrovč gospodu Tonetu 

želimo čim prejšnje okrevanje in vrnitev v Petrovče! 

 



 
 

 Pater Viktor Arh, oskrbovanec Doma starejših na Polzeli bo g. Toneta 

nadomeščal v spovednici, ob nedeljah pri sv. maši ob 10. uri. Zaradi slabih 

epidemioloških razmer bo spovedovanje v kapeli Dominikovega doma. Lepo 

vabljeni k spovedi! 

 Začeli smo z rednim veroukom. Vse otroke in njihove starše lepo vabimo naj 

redno kot družina prihajajo k nedeljski sveti maši!  

 Na srečanju s starši prvega in drugega razreda smo se dogovorili, da bo 

verouk za prvi in drugi razred, ob petkih, ob 16.uri. Med veroukom bo pater 

Vanči imel s starši pogovor, ob kavi in druženju. Starši lepo vabljeni! 
 

VEROUČNI URNIK – LETO 2021/22 
PONEDELJEK TOREK ČETRTEK PETEK 

13.00 – 8.r  13.00 – 8.r  

14.00 – 6.r 14.00 – 5.r 14.00 – 3.r  

15.00 – 7.r 15.00 – 6.r 15.00 – 7.r  

16.00 – 4.r 16.00 – 9.r 16.00 – 9.r  

   16.00 – 1. in 2. r 

Urnik je začasen in lahko pride do sprememb. Hvala za razumevanje!                                                                                               

12. 9. 

NEDELJA 

24. nedelja med letom  
   Marijino ime 

8h    + JOŽE KOMERIČKI, OBL 

         ZA ŽUPLJANE      

10h     PT. M. B. V ZAHVALO 

13. 9. 

PONEDELJEK 

Janez Zlatousti, škof, cerkveni 

učitelj 

 

19h    ZA ZDRAVJE V DRUŽINI 

 

14. 9. 

TOREK 
Povišanje sv. Križa 

 

7.30h  + MARIJA VOVK, OBL. 

 

15. 9. 

SREDA 

Žalostna Mati Božja 

Dan vrnitve Primorske  

k matični domovini - d.p. 

 

1  19h     + LOJZKA STANIČ,   

                OSMINA      

16. 9. 

ČETRTEK 

Kornelij, papež in Ciprijan, škof, 

mučenca 

 

7.30h     ZA ZDRAVJE 

 

17. 9. 

PETEK 

Robert Bellarmino, škof, 

cerkveni učitelj 

 

19h      + TONE IN MARIJA    

            KRENKER  

18. 9. 

SOBOTA 
Jožef Kupertinski, duhovnik, red.  

19h     + MILAN STEPIŠNIK IN  

            STARŠI 

19. 9. 

NEDELJA 

25. nedelja med letom – 

nedelja svetniških kandidatov  

8h      + ALBINA BALIŠ 

          ZA ŽUPLJANE     

10h  + STANKO VIDEC, R. D. 

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 

 


