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Dobri pastir daje večno življenje
isti čas je Jezus
rekel: »Moje ovce
poslušajo moj glas;
jaz jih poznam in
hodijo za menoj. Dajem jim
večno življenje; nikoli se ne
bodo pogubile in nihče jih ne bo
iztrgal iz moje roke. Moj Oče, ki
mi jih je dal, je večji od vseh, in
nihče jih ne more iztrgati iz
Očetove roke. Jaz in Oče sva eno.«

(Jn 10,27-30)

Sveti papež Janeza Pavel II. je dejal: »Župnija je krščanska
skupnost, pred katero je svetal zgled Dobrega pastirja in ki
se zbira okrog svojega župnika in duhovnikovih sodelavcev.
Zato vam pravim: Ljubite svoje duhovnike! Cenite jih,
poslušajte jih, hodite za njimi. Vsak dan molite zanje«.
(Po: Molite in spodbujajte k molitvi – Molitve za duhovne poklice)

Molite za duhovne poklice, za vse, ki so se posvetili Gospodu.

ŽUPNIJA IN DUHOVNI POKLIC
veti Janez Krizostom nam odkrije lepoto župnijske
skupnosti, ko pravi, da je župnija zedinjenje duhov,
soglasje duš, vez ljubezni in molitev duhovnikov.
Katekizem Katoliške cerkve pa nam pove, da je župnija
evharistična skupnost in srce liturgičnega življenja
krščanskih družin, kraj molitve, sodelovanja pri svetem
bogoslužju in medsebojne pomoči. Hudo je, če se vse
skupaj zaključi za štirimi zidovi cerkve ali domačega
doma. Po Jezusovem zgledu smo poklicani k nenehnemu
potovanju k drugim. Prva Cerkev je glede tega zelo
dejavna. Marsikomu je edina skrb njegovega krščanstva,
da naroči sveto mašo, da bo na tisti in tisti datum, da kolikor toliko obiskuje sveto
mašo in moli. Biti kristjan pomeni, da mi ni vseeno, kaj se dogaja z mojimi župljani.
Preveč smo ujeti v ritem svojih težav, predani temu svetu. Premalo iščemo. Seveda
ne gre samo za vidne poti. Potuje naj vsaj naša molitev. Le–ta je pravzaprav temelj
vsakega našega iskanja. Ob tem bomo po Božji milosti našli ljudi, ki se bodo
velikodušno odločili in izbrali duhovni poklic. Župnija je tudi kraj, kjer Gospod
kliče v duhovniško in redovniško življenje, v svobodno izbrano neporočenost in v
devištvo iz ljubezni do Božjega kraljestva. Vsem, ki menijo, da imajo tak poklic,
je sveti Janez Pavel II. dejal: Vztrajno molite, da boste prišli do potrebne jasnosti.
Potem pa izrecite veseli Da. Bog prav gotovo kliče tudi mlade iz naše župnije. Mi
jim pomagajmo in vztrajno molimo, da bodo prišli do prave jasnosti. (Po: E. Mozetič)
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POSVEČENE ROKE
uhovniška služba je najprepričljivejše znamenje, da smemo verjeti Jezusu,
ko pravi, da je z nami do konca časov. Kajti zakaj bi sicer klical može
dobre volje v duhovniški stan? Zakaj bi hotel, da so živi pričevalci njegove
ljubezni skozi vse rodove? Kliče jih zato, da nadaljujejo poslanstvo, ki ga je
poosebljal sam. Naš Odrešenik in Zveličar. Možje dobrega srca so poklicani v
duhovništvo, da bi obstal Jezusov zgled čistega darovanja. Da bi se, prav zaradi
duhovnikov, potisočerilo število poveličanih duš v večnem kraljestvu. Da bi se
zgrnila nepregledna množica Jezusovih prijateljev iz vseh rodov, vstalih od mrtvih,
v Jagnjetovo rajsko svetišče in proslavljala življenje, ki je brez greha in ne pozna
smrti. Tu na zemlji so duhovniki delivci Božjih skrivnosti in podeljevalci
zakramentov. Njihove besede so, ko govorijo o Božjih rečeh, Jezusove. Nihče ne
more maziliti bolnikov z močjo Svetega Duha, razen duhovnikov. Pri zakramentu
sprave Bog odpušča grehe po duhovnikih. Pa tudi kruh in vino se ne moreta
spremeniti v Jezusovo telo in njegovo kri, če ni duhovnika, ki posreduje. Spoštujmo
torej duhovnike, bodrimo jih k zvestobi v poklicanosti, da bi Jezus bival med nami
in da bi evharistični Bog mogel delovati v nas ter po nas. (P. Millonig, Zasidran v veri)
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PISMO MAMI, KI JE UMRLA POD BOMBAMI

T

o pismo na dveh straneh je v
svojem dnevniku dne 9.
aprila letos napisala devetletna deklica Galija. Njena mati je
pod bombami umrla v mestecu
Borodjanki, ki je severozahodno od
Kijeva in sodi med najbolj uničena
mesta v tej ukrajinski vojni. Tam
ležijo trupla mnogih civilistov pod
ruševinami stavb, ki so jih sesuli
ruski bombniki. Galija je napisala
svoji mami takole: »Mama! To je dar zate. Če misliš, da si me vzgojila in
vzredila zaman, se motiš! Hvala za najlepših 9 let mojega življenja!
Tisočkrat hvala za moje otroštvo!!! Ti si najboljša mama na svetu! Ne
pozabim te nikoli! Želim ti srečo nebes! Želim ti, da prideš v Nebesa! V
Nebesih se vidimo! Vse bom napravila najboljše, da bom dober človek in da
tudi jaz pridem v Nebesa! Poljubljam te! Galija!« (Kanal Telegram – Ukrajina Now)

Dekanijska Karitas Petrovče
Po ustanovitvi Slovenske Karitas leta
1990 je naslednje leto novembra uradno
začela delovati Dekanijska Karitas
Petrovče.
Njena ustanovitelja sta bila pokojni p.
Miran Cocej in p. Ivan Arzenšek.
Dobrodelna dejavnost sega v Petrovčah
že v leto 1975, ko je bila ustanovljena
župnija Petrovče. V okviru Župnijskega
pastoralnega sveta župnije Petrovče
deluje tudi komisija za dobrodelnost.
Predsednik Karitas je p. Ivan Arzenšek,
tajnica pa ga. Elvira Krošel.
Skupaj z našimi marljivimi prostovoljci
nesebično skrbimo za potrebno pomoč
ljudem v stiski. Svoj prosti čas
namenjamo ljudem v stiski. Držimo se
načela: »Šele takrat ko živimo ljubezen,
lahko ljubezen podarjamo drugim«.











Začela se je majniška Marijina pobožnost – šmarnice. Šmarnice so za
prvoobhajance in birmance obvezne.
V nedeljo, 8, maja, ob 19. uri bo šmarnična pobožnost pri Jelenovi kapeli v
Dobriši vasi, v nedeljo, 15. maja pa pri vaški kapeli v Arji vasi. Lepo vabljeni!
V torek, 10. maja, ob 20. uri, lepo vabljeni na 25. jubilejni dobrodelni koncert
Dekanijske karitas Petrovče, v Dom II. slovenskega tabora v Žalec. Vstopnice
po 15 EUR dobite v zakristiji, na TIC-u v Žalcu in eno uro pred koncertom.
Pohitite z nakupom vstopnic!
V petek, 13. maja, ob 19. uri je začetek birmanske devetdnevnice.
V petek, 13. maja po večerni maši je redno mesečno srečanje ob Svetem pismu
v Dominikovem domu.
V nedeljo, 15. maja, ob 10. uri je pri nas slovesnost prvega svetega obhajila.
V sredo, 18. maja, ob 18. uri je v cerkvi srečanje birmovalca z birmanci.
V nedeljo, 22. maja, ob 10. uri je pri nas slovesnost svete birme. Birmoval bo
dekan Dekanije Žalec – Braslovče g. Srečko Hren.

8. 5.
NEDELJA

9. 5.
PONEDELJEK
10. 5.
TOREK
11. 5.
SREDA
12. 5.
ČETRTEK
13. 5.
PETEK
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8h + VIKTOR JUS
ZA ŽUPLJANE
10h + FRANC, PAVLA,
STANKO IN FANIKA
PIRC
19h Šmarnice pri Jelenovi
kapeli v Dobriši vasi

Bonifacij IV., papež - Sklep tedna
molitve za duhovne poklice
Marija Terezija Jezusova,
redovna ustanoviteljica

19h + JOŽE REPINŠEK
Šmarnice

Janez Avilski, duhovnik

7h30 + FANIKA ŠTAJNER
Šmarnice

Pankracij, mučenec
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19h PT. M. B. ZA ZDRAVJE
Šmarnice

Leopold Mandič, redovnik

19h + STANKO MAJGER
Šmarnice

Fatimska Mati božja
Servacij, mučenec

19h + SILVO PRAUNSEIS, OBL.
PT. M. ZA ZDRAVJE
Šmarnice

19h + DRUŽINA ROBIDA IN
ŠPAJZER
14. 5.
+ FRANCKA IN BRANKO
Bonifacij,
mučenec
SOBOTA
FRIEDRICH, R. D.
Šmarnice
8h ZA OSVODITEV IN
OZDRAVITEV
15. 5.
ZA ŽUPLJANE
10h ZA PRVOOBHAJANCE
NEDELJA
Izidor, kmet
19h Šmarnice pri kapeli
v Arji vasi
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
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