
                                        
 

 
 

                         

     

                   

   OZNANILO OSREDNJEGA ROMARSKEGA SVETIŠČA ŠKOFIJE CELJE 

  Št.21/XIV                          28. nedelja med letom                    10. okt. 2021                 

Če Jezus kliče, se moramo vsemu odreči 
 

 o se je tisti čas Jezus odpravljal na 

pot, je nekdo pritekel, padel pred 

njim na kolena in ga vprašal: 

»Dobri učitelj, kaj naj storim, da 

bom deležen večnega življenja? 

«Jezus mu je odvrnil: »Kaj mi praviš, da sem 

dober?! Nihče ni dober razen enega, Boga! 

Zapovedi poznaš: Ne ubijaj! Ne prešuštvuj! Ne 

kradi! Ne pričaj po krivem! Ne goljufaj! 

Spoštuj očeta in mater!« Rekel mu je: »Učitelj, vse to sem izpolnjeval 

že od svoje mladosti.« Jezus se je ozrl vanj, ga vzljubil in mu dejal 

»Eno ti manjka: pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš 

zaklad v nebesih; nato pridi in hodi za menoj!« Ta beseda ga je potrla 

in je žalosten odšel; imel je namreč veliko premoženje.      (Mr 10,17-22) 
 

Vsakemu izmed nas veljajo Jezusove besede o poti popolnosti, 

ki naj jo izberemo, da se naše prijateljstvo z njim poglobi in 

utrdi. To, kar nam govori, moramo vzeti zares in po tem 

uravnavati svojo življenjsko pot. Iz življenja sv. Antona 

Puščavnika je znano, da se je za to obliko hoje za Kristusom 

odločil prav ob poslušanju današnjega evangeljskega odlomka. 
                                                                                                                                                      

               Tudi mi večkrat čez dan vprašajmo Gospoda: «Kaj naj storim?« 
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»KAJ NAJ STORIM?« 
sakemu izmed nas veljajo Jezusove besede o poti popolnosti, ki naj jo 

izberemo, da se naše prijateljstvo z njim poglobi in utrdi. To, kar nam 

govori, moramo vzeti zares in po tem uravnavati svojo življenjsko pot. 

Iz življenja sv. Antona Puščavnika je znano, da se je za to obliko hoje za 

Kristusom odločil prav ob poslušanju današnjega evangeljskega odlomka. 

»Eno ti manjka: pojdi, prodaj vse, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad 

v nebesih; potem pridi in hodi za menoj«! Bil je prepričan, da so te besede 

namenjen prav njemu – in njihovo naročilo je nemudoma izpolnil. Podobno je 

ravnal sv. Frančišek Asiški: odrekel se je očetovemu bogastvu in se »zaročil« 

z uboštvom, da bi s svobodnim srcem služil Bogu. Zgodba o bogatem 

mladeniču, ki je bil dober in iskren, vendar premalo velikodušen, nam hoče 

povedati, da naj svojega srca ne navezujemo na dobrine tega sveta. Te namreč 

pogosto težijo našega duha, da se ne more dvigniti v višine Božjega sveta. 

Smrtno nevarna bolezen materializma ne grozi samo bogatim, saj obstajajo 

tudi ubogi, ki se niso pripravljeni odreči svoji mali lastnini. Vsakdanje 

življenjske izkušnje povedo, koliko »greha« (zavisti, sovraštva, sporov, tožb) 

povzroči pohlep po imetju! Kakor da bi mogli vse to odnesti s seboj čez prag 

smrti. Razumno in modro je na začetku vsakega dne, pa tudi večkrat čez dan, 

prositi Gospoda: »Dobri Učitelj, kaj naj storim?«  

 

                             SV. MAKSIMILIJAN CELJSKI  

 

ne 12. oktobra goduje sv. Maksimilijan 

Celjski, škof in mučenec,  zavetnik mesta 

Celje, drugotni zavetnik Škofije Celje ter 

glavni zavetnik škofij Passau in Linz. Bil je apostol 

Norika, nekdanje rimske pokrajine, ki se je 

raztezala med Dravo, Innom in Donavo, tja do 

ogrskih ravnin. Bil je škof in mučenec. Na 

Bavarskem in Salzburškem so ga častili že v 7. 

stoletju,  kar  izpričuje,  da  je  bil  zaslužen za              

tiste kraje. Cerkev Sv. Maksimilijana v Celju 

 

Novi Celjski škof Maksimiljan Matjaž 

Škof Maksimiljan je prejel v posest celjsko škofijo v 

ponedeljek, 31. 5. 2021. Na ta dan je prvič daroval sveto 

mašo v celjski stolnici. Ob začetku so ga pri vhodu v 

svetišče sprejeli stolni župnik opat Marjan Jezernik, 

upokojeni škof Stanislav Lipovšek in duhovniki Zbora 

V 

D 



svetovalcev. Rok Metličar je novega škofa z branjem papeške bule o 

imenovanju predstavil vernemu ljudstvu, mariborski metropolit nadškof 

Alojzij Cvikl pa ga je povabil, da je zasedel škofovski stol - katedro, znamenje 

njegove službe. S tem dejanjem je novi škof prevzel celjsko škofijo v 

kanonično posest, kar pomeni, da je postal njen zakoniti pastir z vsemi 

pravicami in dolžnostmi po Zakoniku cerkvenega prava. /Vir: arhiv celjske 

škofije/ 

Strateški svet škofije Celje 

Strateški svet škofije Celje je škofov svetovalni organ, ki želi na podlagi 

svojega poslanstva v škofiji orisati vizijo skupnega pastoralnega delovanja. 

Vizija je naša skupna slika prihodnosti, naše skupne sanje, kako bi lahko čez  

toliko in toliko let izgledalo versko in občestveno življenje Cerkve v naši 

škofiji. Poslanstvo je torej konstantno (dano Cerkvi od Boga), vizija pa je 

točka v prihodnosti, ki predstavlja naše stanje v nekem prihodnjem času. Zato 

smo v septembru 2021 v Škofiji Celje oblikovali Strateški svet, ki vključuje 

skupaj z našim škofom Maksimilijanom 23 članov: duhovnikov, redovnikov 

in redovnic ter laikov, po poti iskanja pa nas vodi Matej Cepin. Načrt je, da 

bomo skozi predvidoma 5-6 srečanj v pastoralnem letu 2021/2022 poskušali 

čim bolj prisluhniti Svetemu Duhu in skozi voden dialog oblikovali in izpisali 

vizijo Škofije Celje, ki jo bomo nato postopoma vsi duhovniki in laiki naše 

škofije sprejemali v srce in se zanjo ogrevali v duhu Slomškovega reka: “Kdor 

hoče druge vneti, mora sam goreti“. Na podlagi naše vizije bomo nato 

oblikovali naprej naš način razmišljanja, škofijske in župnijske strukture, 

strategije, cilje, metode in načine dela ter konkretne dejavnosti. 

Sandi Koren, pastoralna služba škofije Celje 

Dekanija Žalec-Braslovče 
V sredo, 6. 10. 2021 so se Preboldu zbrali duhovniki nove žalsko-braslovške 

dekanije, prišlo jih je 12. Po sveti maši, okrepčilu in skupni molitvi, jih je 

nagovoril novi dekan Srečko Hren z mislimi iz razmišljanja celjskega škofa  

Maksimilijana. Potem je predstavil smernice dekanove službe, nato pa se je 

razvil pogovor o spremembah in novostih v vodenju škofije. Duhovniki so 

izpostavili nezadovoljstvo ob komuniciranju z njimi, saj bi si želeli bolj 

neposredne obveščenosti s strani škofa o prihajajočih spremembah. Želijo si  

tudi čimprejšnjih informacij o volitvah članov ŽPS, birmah in vizitacijah. 

Izbrali so dekanijske referente za posamezna pastoralna področja in se 

pogovorili o prihodnjih dogodkih v dekaniji in škofiji. Ob koncu je dekan 

predstavil še dogajanje v zvezi s sinodo. /Vir: arhiv škofije Celje 
 

 
 
 

Dragi zakonci petrovške župnije, v letošnjem marcu, na praznik sv. Jožefa,  

smo vstopili v Leto družine. Zato bo naša zakonska skupina še z večjim 



veseljem nadaljevala svoja srečanja, na katerih bomo odkrivali skrivnost 

Božjega delovanja v družini in skupaj rastli skozi preizkušnje vsakodnevnega 

življenja. Naše prvo srečanje bo v sredo, 20. oktobra, ob 20h v Dominikovem 

domu. Lepo vabljeni, da se nam pridružite vsi zakonci, ki to želite in s svojo 

prisotnostjo in izkušnjami obogatite naša srečanja. Veseli vas bomo! 

V soboto, 16. oktobra, ob 20. uri bo v stolnici v Celju slavilni večer z mašo. 

Vabljeni vsi, ki si želite duhovno poživitev v stilu mlajše generacije! 

V nedeljo, 17. 10. 2021, ob 15. uri  bo v celjski stolnici sveta maša ob začetku 

sinode. Vabljeni so vsi duhovniki celjske škofij in dva predstavnika iz vsake 

župnije! 

Od te nedelje bo zopet med nami duhovni pomočnik in spovednik g. Tone 

Šeruga. Gospod Tone predlaga, da vsi, ki želijo ob nedeljah k spovedi naj 

pridejo v kapelo sv. Dominika. Imajo tri možnosti: duhovni pogovor, duhovni 

pogovor z zakramentom svete spovedi ali pa samo sveto spoved. Dobrodošli 

torej, ob nedeljah in praznikih, od 9.30 do 10.30 ure v Dominikovo kapelo! 

 
  

10. 10. 

NEDELJA 

28. nedelja med letom     

Danilo (Danijel), škof 

8h + LOJZKA STANIČ 

          ZA ŽUPLJANE    

10h  + VIKTOR JUS 

11. 10. 

PONEDELJEK 
Janez XXXIII., papež 19h  PT. M. B. V ZAHVALO   

12. 10. 

TOREK 
Maksimilijan Celjski, mučenec 

 

7.30h  + RODBINA VOVK 

 

13. 10. 

SREDA 
Gerald, vitez 

 

1  19h + LOJZKA STANIČ     

 

14. 10. 

ČETRTEK 
Kalist I., papež, mučenec 

 

7.30h  + STARŠI ŽELEZNIK IN 

PIRC     

15. 10. 

PETEK 
Terezija Velika (Avilska) 

 

19h PT. M. B. PO NAMENU       

 

16. 10. 

SOBOTA 
Jadviga (Hedvika) 

 

19h  + MARIJA KRAMER    

 

17. 10. 

NEDELJA 

29. nedelja med letom 
Ignacij Antiohijski, škof, 

mučenec  

8h   + MIRKO SUŠNIK 

        ZA ŽUPLJANE    

10h  + JANKO DREV 

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 

 


