
                                        
 

 
 

                         

     

                   

   OZNANILO OSREDNJEGA ROMARSKEGA SVETIŠČA ŠKOFIJE CELJE 

  Št.10/XV     6. velikonočna nedelja – nedelja turizma    22. maj 2022                        

  Sveti Duh nas uči evangelij  

 

isti čas je rekel 

Jezus   svojim 

učencem: »Če 

me kdo ljubi,  

se bo držal moje besede in 

moj Oče ga bo ljubil. 

Prišla bova k njemu in 

prebivala pri njem. Kdor me ne ljubi, se ne drží mojih besed; in beseda, 

ki jo slišite, ni moja, ampak od Očeta, ki me je poslal. To sem vam 

povedal, dokler sem še med vami. Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče 

poslal v mojem imenu, vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem 

vam povedal. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam 

ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši.  
                                                                                              (Jn 14,23-27) 
 

Notranji mir je stanje osebne svobode. Je dihanje s 

polnimi pljuči, ki daje moč in vznesenost. Vse je na 

pravem mestu, srce prežema občutek popolne skladnosti.  

Notranji mir je sad dobrih del in odsotnosti greha. Poraja 

se v človeku, ki živi pravično in je zavezan uresničevanju 

Božjega načrta.              (Po. P. Millonig, Zasidran v veri) 

     Naša srčna dejanja premagovanja nam vedno ustvarjajo mir. 



 
 

SVOJ MIR VAM DAJEM 
 današnjem evangeliju nam Jezus govori: »Mir vam zapuščam, svoj mir 

vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet.« To je govoril 

apostolom pri zadnji večerji, besede pa veljajo tudi nam. Mir, ki nam ga 

daje Kristus, je drugačen od miru, ki ga more dati svet. Kristus daje mir srca, mir 

vesti, ki je nič ne teži. Ta mir je dejansko temelj vsakega drugega miru. Če smo 

ga zaradi svoje samovolje in sebičnosti izgubili, ga lahko dobimo  nazaj v 

zakramentu sprave, ki je Jezusov velikonočni dar. Če spoved pravilno razumemo 

in cenimo, smo gotovo že izkusili, kakšen mir se naseli v človekovi duši, ko 

Božjemu usmiljenju zaupamo breme svoje krivde in zadolženosti. 

Cerkev, kot posrednica Kristusovega miru, pri vsaki maši kliče k Bogu, naj nas 

obdari z notranjim mirom, mirom srca. Kjer ga ni, človek nima obstanka. O 

Kajnu, prvem bratomorilcu, Sveto pismo pravi, da je brez miru begal iz kraja v 

kraj. Ljudje sedanjega časa skušajo svoj nemir zadušiti s hrupom, z naglico, da se 

jim ni treba srečevati s seboj in z Bogom, ki se oglaša na dnu srca. 

Pri vsaki sveti maši s priznanjem svojih grehov in kesanjem prosimo Boga, naj 

nam podeli svoj mir. Po molitvi očenaša se k nebeškemu Očetu obračamo s 

prošnjo: »Podari nam mir v naših dneh; usmiljeno pomagaj, da bomo vedno 

živeli brez greha, in varuj nas vsakega nemira…«  
Mir lahko gradimo le, če je v nas Sveti Duh – duh ljubezni, obzirnosti, dobrote, 

potrpežljivosti in odpuščanja. Pozdrav »Pojdite v miru!« na koncu svete maše je 

dejansko naročilo: pojdimo v življenje kot glasniki Božjega miru, kot graditelji 

miru. Stavba miru je kot vse druge stavbe zgrajena iz posameznih opek. Te opeke 

so drobna dejanja vsakdanjega premagovanja. Izvirajo iz našega srca. Če v njem 

ustvarimo mir, se bo ta naselil tudi med ljudi okrog nas.    (Po: S. Čuk, Misli srca) 
  

                                               NOTRANJI MIR 
i ga mogoče najti v duhu prešuštnika ali krivičnika ali morilca. Ne v 

notranjosti zlobneža ali v srcu preračunljivca. Kdor seje razdor ali zavaja 

ali pohujšuje, ne more biti deležen umirjenosti. Živi v stalni napetosti, ker 

s svojim življenjem povzroča nemir, v sebi in okoli sebe. Z jezika lažnivca padajo 

besede, ki ne gradijo ljubezni, ampak prinašajo smrt; propad človeka, ki se je 

zatekel v prostor notranje brezbrižnosti. Srčni mir torej ni stanje brez čuta, ampak 

energija radosti, blaga in dobrohotna. Je Jezusova drža pokončnosti in miline, brez 

prizivnosti in sočutja, ljubezni in odpuščanja. Kdor živi iz Kristusove notranje drže, 

je vedno deležen miru, čeprav se svet okoli njega sesipa. Če pada po njem in je 

zasramovanje neizmerno. Kakor zemeljske sreče ne more pričarati nihče, edinole 

Božje delovanje v človeku, tako tudi notranjega miru ni mogoče naročiti, ampak 

nastaja iz zavestne odločitve, da sledimo Bogu. Kajti samo v njem lahko najde 

iščoča duša, kot pravi sveti Avguštin, kraj počitka in prostor miru.  
                                                                                                      (Po: P. Millonig, Zasidran v veri) 
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                   PRAZNIK GOSPODOVEGA VNEBOHODA 
ospodov vnebohod je poleg velike noči in 

binkošti eden izmed najpomembnejših 

krščanskih praznikov, ki so ga zanesljivo obhajali 

že ob koncu 4. stoletja. Praznik obhajamo štirideset dni 

po veliki noči, saj se je Jezus po svetopisemskem izročilu 

po vstajenju štirideset dni prikazoval učencem in 

izbranim pričam, preden je odšel v nebo Praznik želi 

poudariti pomen Kristusove bližine z Bogom Očetom in 

Svetim Duhom. Jezus, ki je z dušo in telesom odšel v 

nebesa, ostaja med nami prisoten na več načinov. Kot je zapisano v 

Konstituciji o svetem bogoslužju drugega vatikanskega cerkvenega zbora 

(1962–1965), je Kristus navzoč tedaj, ko skupnost verujočih. (Po: RKC) 

                                                                                                             

                           

 

Sveta maša z gasilci na Florjanovo 
V soboto, 7. maja se je v naši baziliki 

zbralo 80 gasilcev. Praznovali so god sv. 

Florjana. Vsa gasilska društva v Evropi 

so sv. Florjana sprejela za  svojega 

zavetnika. Z daritvijo svete maše, ki smo 

jo darovali za vse žive in rajne gasilce 

smo se Bogu zahvalili za njihovo 

nesebično pomoč v naravnih nesrečah.  

 

Slovesnost prvega svetega obhajila 

Na svetovni praznik družin, 15. maja 

2022, je 12 tretješolcev v Petrovčah prvič 

prejelo Jezusa pod podobo kruha. 

Priprave na praznik so potekale od 

prvega razreda z učenjem o katoliški 

veri, molitvenih obrazcev in 

poslušanjem veroučnih zgodb pod 

vodstvom katehistinje Katje. V zadnjem 

času pa še posebej ob podpori družine, s 

petjem in obiskovanjem šmarnic. Na sončno nedeljo je p. Vanči maševal ob 

somaševanju duhovnega pomočnika g. Toneta Šeruga, zbora na  
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koru ter z aktivnim sodelovanjem prvoobhajancev in njihovih staršev, kar je 

slavju dodalo še posebno toplino. Ob koncu je sledilo  fotografiranje za lep 

in trajen spomin ter druženje v krogu svojih najbližjih. (Mojca Kučer Dimnik) 

 V torek, 24. maja obhajamo praznik Marije Pomočnice kristjanov. V 

Sloveniji je ta dan slovesni praznik, saj je Marija Pomočnica kristjanov 

glavna zavetnica naše države. Lepo vabljeni k sveti maši zvečer ob 19. uri! 

 V četrtek, 26. maja je Gospodov vnebohod. Maša bo zjutraj ob 8. uri in 

zvečer ob 19. uri. Lepo vabljeni! 

 Petrovška Mati božja vabi v nedeljo, 29. maja, ob 10. uri na romanje 

bolnikov, invalidov in starejših. Voditelj romanja bo bolniški duhovnik g. 

Miro Šlibar. Med mašo bo možno prejeti bolniško maziljenje. Po maši bo 

zakuska na ploščadi za baziliko. Prosimo vas, da pripeljite na romanje k 

Petrovški Mariji vse, ki ne morejo sami priti v cerkev! 

 V torek, 31. maja je praznik Obiskanja Device Marije in god Petrovške 

matere božje. Zvečer ob 19. uri bo sveta maša in zaključek šmarnic.  
 

 

22. 5. 

NEDELJA 

6. velikonočna –nedelja 

turizma  

Marjeta (Rita) Kasijska, 

redovnica 

 

8h  + ALOJZ IN LIDIJA 

PARFANT TER 

ALOJZIJA GOLE 

         ZA ŽUPLJANE       

10h   + DRUŽINA GRAČNER IN     

KOLMAN 

19h    Šmarnice pri kapeli v 

Drešinji vasi   

23. 5. 

PONEDELJEK 
Servul (Socerb) Tržaški, mučenec 

19h    ZA POPOLNO 

OZDRAVITEV 

ZA ZDRAVJE IN 

SREČNO OPERACIJO   

24. 5. 

TOREK 

Marija, Pomočnica kristjanov – 

Marija Pomagaj 
 19h + JOŽE AVSEC   

25. 5. 

SREDA 

Beda Častitljivi, duhovnik, 

cerkveni učitelj 
19h   + IVAN KUNSTIČ 

26. 5. 

ČETRTEK 

Gospodov vnebohod 

Filip Neri, duhovnik 

8h + STANKO MAJGER 

19h + JOSIPINA IN 

MIROSLAV GUČEK 

27. 5. 

PETEK 
Alojzij Grozde, mučenec 

19h  + ALEKSANDER ZVER, 

OBL. 

28. 5. 

SOBOTA 
Avguštin Canterburyski, škof 

19h  + BERTA IN MARTIN 

KRULEC     

29. 5. 

NEDELJA 

7. velikonočna nedelja – 

nedelja sredstev družbenega 

obveščanja     Pavel VI., papež 

8h     + FRANC ANTLOGA      

10h  + MARIJA JECL, OBL. 

       + JULIJ RIBIČ     

19h  Šmarnice pri Pilihovem 

križu v Levcu  

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 

 


