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Jezus napove svojo smrt

o je Jezus nekoč na samem molil, so bili z njim učenci;
in vprašal jih je: »Kaj pravijo ljudje, kdo sem?« Odgovorili
so: »Janez Krstnik, drugi: Elija, spet drugi pa, da je vstal
eden od starodavnih prerokov .«Nato jim je rekel: »Kaj pa
vi pravite, kdo sem?« Peter je odgovoril: »Božji Maziljenec.« Strogo
jim je prepovedal, da bi o tem komu pripovedovali. Rekel je: »Sin
človekov mora veliko pretrpeti. Starešine ljudstva, veliki duhovniki in
pismouki ga bodo zavrgli in umorili, in tretji dan bo vstal. (Lk 9,18-22)
Isto vprašanje, kot ga je Jezus zastavil svojim učencem, meni papež
Frančišek, Jezus danes postavlja vsem nam vprašanje: Kaj pravite,
kdo sem? Nanj naj bi odgovorili z našim življenjem, saj je vera
življenje. Kot poudarja sveti oče: »Gre za to, da razumemo, kdo je
Kristus za nas: ali je on središče našega življenja in cilj vsakega
našega delovanja v Cerkvi in družbi.«

S takšno krščansko držo v vsakdanjem življenju bomo izpolnili Njegovo voljo..

KDOR GA ŽELI SPOZNATI, MORA ZA NJIM
animivo, s čim Jezus povezuje vprašanje: Kaj ljudje pravijo, kdo sem?
Petrov odgovor, da je Božji maziljenec, pojasni z razlago, da bo Sin
človekov zavržen in umorjen. Torej je z odgovorom, kdo je on, najtesneje
povezano njegovo trpljenje. Še več. Kdor ga bo hotel spoznati, bo moral po isti poti
za njim, zato pravi: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak
dan svoj križ ter hodi za menoj.« Križ je najpomembnejše znamenje Božjega sina,
pa tudi vseh njegovih učencev. Nam je to res tako jasno? Zdi se, da smo Jezusovo
trpljenje ločili od njegovega življenja. Kot da je trpljenje nek dodatek k njegovemu
sicer uspešnemu oznanjevanju. Pa ni! Križ se za Jezusa ni začel na veliki četrtek,
ampak z njegovim rojstvom!
Občutek imam, da je današnji odlomek šibka točka našega oznanjevanja. Ne paše
nam, da sta hoja za Jezusom ter življenje v resnici in ljubezni tesno povezana s
trpljenjem. Zato smo križ pribili na stene in ga razumemo kot neposrečen konec
Jezusovega življenja. V naših glavah in v našem oznanjevanju bomo morali to
spremeniti. Nenazadnje je vse pošteno človekovo življenje povezano s križem.
Zakaj tega ne bi mogli razumeti in sprejeti? Otrok bi čokolade raje ne delil z
drugimi, pa če hoče biti resnično človek, se mora tega naučiti. Vsi bi pogosto raje
počivali kot pomagali, pa je spet potrebno naložiti križ odpovedi. Radi bi, da bi se
kaj naredilo samo, a moramo pljuniti v roke in spet smo pri križu. Beg pred križem
se vsepovsod odraža kot lenoba in lagodje. To ni življenje resničnega kristjana! In
prav tega je danes vsepovsod polno. Ko pa govorimo o zavzetem vztrajanju v
resnici in ljubezni, bomo doživljali nasprotovanje in preganjanje. Dejstvo je, da bo
tisti, ki hoče iti za Jezusom, trpel enako nasprotovanje kot on. Kljub temu da
pomeni biti Jezusov učenec izgubiti življenje, pomeni tudi življenje najti: Če bomo
hodili za njim, bomo v sebi našli mir.
(Po: E. Mozetič)
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ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA

D

ne 23. junija obhajamo praznik rojstva Janeza
Krstnika. V bogoslužnem letu se slovesno
spominjamo rojstva dveh oseb, ki sta
najpomembnejši v zgodovini odrešenja: učlovečenega
Božjega Sina Jezusa (na božič) in njegove deviške
matere Marije. Godovi svetnikov so navadno
postavljeni na dan njihove smrti rojstva za nebesa.
Edini svetnik, čigar rojstvo Cerkev proslavlja s
posebnim praznikom, je Janez Krstnik, Jezusov
predhodnik. Njegova vloga ob prehodu iz stare v novo zavezo je tako
pomembna, da je Bog preroku Malahiju petsto let pred Kristusom navdihnil
besede: »Glej, pošljem svojega angela - glasnika, da pripravi pot pred
menoj.« Da je ta angel prav Janez Krstnik, je potrdil Jezus sam, ko je

pridigarja ob Jordanu imenoval največjega preroka in več kot preroka.
Evangelist Luka poroča, kako je Bog po angelu naznanil očetu Zahariju
Janezovo rojstvo, podobno kot malo kasneje Mariji iz Nazareta učlovečenje
Jezusa, božjega Sina. V obeh primerih je božji poslanec določil tudi ime
otroka, s katerim je naznačeno njegovo poslanstvo. Ime Janez se po hebrejsko
glasi Johanan in pomeni Bog je milostljiv. Janezu pravimo Krstnik zato, ker
je oznanjal krst spokornosti in je tiste, ki so se s pokoro hoteli pripraviti na
Odrešenikov prihod, krščeval v reki Jordan; predvsem pa je dobil vzdevek
Krstnik zato, ker je krstil tudi Jezusa ter ga pri tem razglasil za obljubljenega
Mesija. (K.C.) mrzlo je, vodi

Praznovanja lepe nedelje
Na binkoštno nedeljo, 5. junija je bilo pri nas še posebej slovesno. Že ob 9. uri
se je zbralo lepo število vernikov v procesiji po vasi. Ob 10. uri je bila slovesna
sv. maša, ki jo je daroval župnik in tajnik Sinode gospod Urban Lesjak, iz
Polzele, s svojo pridigo je navdušil vse vernike. Po maši je bila zunanja
pogostitev vernikov, nato pa skupno kosilo povabljenih gostov v petrovškem
župnišču. Hvala našim dobrim gospodinjam za pecivo in članom župnijskega
pastoralnega sveta za pomoč pri postrežbi vernikov po maši zunaj cerkve. Ker
se je tega dne končalo Petrovčevanje je župnija Petrovče organizirala
nogometni turnir, udeležili so se ga Veterani Petrovče, Slovenski duhovniki
Pax, ŽNK Žalec in letošnji birmanci. Vzdušje je bilo res športno in veselo.
Hvala vsem, ki ste k temu vzdušju pripomogli, saj je druženje tista vrlina, ki
nam v današnjem času popestri življenje. Tako smo po korona epidemiji vsi
župljani doživeli duhovno in razvedrilno bogato lepo nedeljo. (Srečko Klepej)

(Foto – Jana Petrak Zajc in Srečko Klepej)

 V soboto, 25. junija je Dan slovenske državnosti. Pridite k večerni maši,
da skupaj molimo za našo domovino in njeno enotnost!
 V sredo, 29. junija je praznik apostola Petra in Pavla. Na ta dan je pred 40.
leti bil posvečen v duhovnika p. Vanči. Zakrament mašniškega posvečenja
je prejel v Zagrebu iz rok kardinala Franja Kuhariča.
 Štirideset letnico nove maše bo pater Vanči obhajal v nedeljo, 3. julija ob
10. uri v Petrovčah. P. Vanči lepo vabi, da kot občestvo praznujemo njegov
novomašniški jubilej!
 Hvala vsem dobrim gospodinjam in članom ŽPS-a za pomoč pri organizaciji
nedelje za bolnike in ostarele, lepe nedelje in krstne nedelje.
 Od ponedeljka 4. julija do petka 8. julija bo v naši župniji potekal Oratorij.
Prosimo za pecivo in sok za otroke!

19. 6.
NEDELJA

20. 6.
PONEDELJEK

12. nedelja med letom
Nazarij, prvi koprski škof

8h + BETKA KRAMER,
OSMINA
ZA ŽUPLJANE
10h + ALOJZ IN LIDIJA
PARFANT TER
ALOJZIJA GOLE
+ JANKO CENCELJ, obl.

Adalbert, škof

19h + DIANA BROZ

21. 6.
TOREK

Alojzij Gonzaga, redovnik

7.30h + SLAVKO PINTAR

22. 6.
SREDA

Janez Fisher, škof, Tomaž More,
mučenca

19h + DRAGICA GOVEJŠEK

23. 6.
ČETRTEK
24. 6.
PETEK
25. 6.
SOBOTA
26. 6.
NEDELJA

Rojstvo Janeza Krstnika
Jožef Cafasso, redovnik
Srce Jezusovo
Rumold, mučenec, samotar

7.30h + IVAN GOLAVŠEK

19h + SLAVKO PLANTAK

Marijino Brezmadežno srce
Dan državnosti – d.p.

19h + IVAN GOLAVŠEK

13. nedelja med letom

8h

Ciril Aleksandrijski, škof,
cerkveni učitelj

ZA ZDRAVJE SOŠOLKE
ZA ŽUPLJANE
10h + NEŽIKA SLEMENŠEK

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

