
                                        
 

 
 

                         

     

                   

   OZNANILO OSREDNJEGA ROMARSKEGA SVETIŠČA ŠKOFIJE CELJE 

  Št.16/XV                     18. nedelja med letom                  31. julij 2022                        

Jezus svari pred lakomnostjo 
 

ovedal jim je priliko: »Nekemu 

bogatemu človeku je polje dobro 

obrodilo, zato je v sebi 

razmišljal: ›Kaj naj storim, ker 

nimam kam spraviti svojih pridelkov?‹ Rekel 

je: ›Tole bom storil. Podrl bom svoje kašče 

in zgradil večje. Vanje bom spravil vse svoje 

žito in dobrine. Tedaj bom rekel svoji duši: 

Duša, veliko dobrin imaš, shranjenih za 

mnogo let. Počivaj, jej, pij in bodi dobre 

volje. ‹Bog pa mu je rekel: ›Neumnež! To 

noč bodo terjali tvojo dušo od tebe, in kar si spravil, čigavo bo?‹ Tako 

je s človekom, ki si nabira zaklade, ni pa bogat pred Bogom.« (Lk 12,16-21)   

                                                                                                                                      

Dajanje miloščine tistim, ki jo potrebujejo. Naj ne bo to 

moje površno dajanje, ampak tisto, ki me stane 

določene odpovedi. Pomeni, da je ljubezen do Boga 

večja od navezanosti na bogastvo. Zato obstajajo tri 

vprašanja, ki si jih lahko zastavimo: Dam, koliko dam 

in kako dam? Dajem kakor Jezus, z ljubeznijo?  
                                        

       S koliko ljubezni daje Oče! Pa mi premoremo vsaj nekaj take ljubezni? 

 



                                                                                                                                                                                           

 

   BOGAT NA PRAVILEN NAČIN 
ekdo iz množice Jezusa prosi, naj posreduje pri razdelitvi dediščine. 

Jezus pa spregovori o našem odnosu do denarja. Pomislimo, koliko 

družin poznamo, ki so se prepirale, se prepirajo, se ne pozdravljajo, 

se sovražijo zaradi dediščine. To je samo eden od primerov. Ni 

najpomembnejša ljubezen v družini, ljubezen med otroki, brati, starši, ampak 

denar. In to uničuje.  To je problem, ki ga srečujemo vsak dan. Veliko družin 

je uničenih zaradi denarja, ko se brat dvigne proti bratu, in oče proti otroku. To 

je prvo, kar povzroči  drža navezanosti na denar – uniči! Ko je oseba navezana 

na denar, uničuje sebe, uničuje družino. Denar uničuje! Denar sicer služi za 

doseganje dobrih stvari, za razvijanje človeštva, a ko je srce nanj preveč 

navezano, te uniči. V evangeliju Jezus pripoveduje priliko o bogatašu, 

uspešnem podjetniku, ki mu je polje dobro obrodilo. A ta je hotel še več. 

Človeku to škodi. To je  lakomnost. Imeti vedno več. Ne denar sam po sebi, 

ampak človekova drža, ki se imenuje pohlep, lakomnost – zaradi nje človek 

zboli, kajti vse postane odvisno od denarja. In navsezadnje, in to je 

najpomembnejše, lakomnost je orodje, ki vodi po poti, ki je nasprotna tisti, ki 

jo je za nas namenil Bog. Sv. Pavel nam pravi, da je Jezus Kristus, ki je bil 

bogat, za nas postal ubog, da bi nas obogatil. To je namreč pot Boga: 

ponižnost, ponižati se za služenje. Pohlep pa vodi po nasprotni poti.  

 

           PRAZNIK JEZUSOVE SPREMENITVE NA GORI  

 

 

Katoliški cerkvi 6. avgusta obhajamo praznik 

Jezusove spremenitve na gori Tabor. Dogodek 

Jezusove spremenitve na gori vsebujejo 

evangeliji po Mateju, Marku in Luku ter poročajo o tem, 

da se je Kristus v svojem veličastvu prikazal apostolom 

Petru, Jakobu in Janezu. Cerkveni očetje razlagajo, da 

je to Kristus storil zato, da bi učence pripravil na svoje 

trpljenje, smrt in vstajenje. V spremenjenju se je Jezus 

razodel kot pravi mesija. Najprej o njem poročata 

Mojzes in Elija (postava in preroki), potem  pa  še  Bog  

Oče sam.   (K.C.) 
 

       Slovesno praznovanje 40. letnice mašništva p. Vancija        
V nedeljo 3. julija je bilo v naši župniji zelo slovesno. Naš župnik, p. Vanči je 

praznoval 40 let mašniškega posvečenja in nove maše. Nedeljske svete maše 

oz. slovesnosti so se poleg petrovških faranov udeležili tudi njegovi sorodniki. 
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Skupaj s patrom Vančijem je 40 let 

mašniškega posvečenja praznoval tudi 

njegov prijatelj Srečko Reher, ki je bil tudi 

slavnostni govorec ob patrovem 

praznovanju. Ob svojem nagovoru mu je 

najprej čestital ob obletnici ter se mu 

zahvalil za zvestobo v duhovniškem 

poslanstvu. Poudaril je, da je pater Vanči v 

svojem duhovniškem poslanstvu mnogim »vrnil veselje do življenja, ki so 

brez upanja ostali nekje daleč na usodnem križpotju, da je mladim kazal, da je 

vredno živeti za vrednote miru, resnice, dobrote ter odpuščanja, da je treba 

vsakega sprejemati z razumevanjem, ne glede na njegovo versko, politično in 

svetovno nazorsko prepričanje. Poudaril je tudi, da je pater Vanči s 

podeljevanjem zakramentov sprejel v občestvo verujočih v Jezusa Kristusa."  

Ob zaključku maše  smo  farani župnije 

Petrovče izrekli čestitke in zahvalo patru 

Vančiju ter gospodu Srečku ob 

praznovanju njune obletnice mašniškega 

posvečenja ter jima izročili darilo. 

Praznovanje se je nadaljevalo s 

pogostitvijo na ploščadi za cerkvijo. Pater 

Vanči je svoje sorodnike po slovesnosti v 

Petrovčah povabil na kosilo na izletniško 

kmetijo Jager v Dramlje. Bog živi p. Vančija in njegovega stanovskega 

prijatelja Srečka Reharja!       (Katehistrinja Katja) 

 

Medškofijsko romanje župnijskih gospodinj in pomočnic  
V petek, 29. 7., na god svete Marte smo se 

udeležili medškofijskega romanja 

župnijskih gospodinj in pomočnic na 

Homcu pri Slovenj Gradcu. Srečanje smo 

začeli z molitvijo rožnega venca in 

nadaljevali  sveto mašo, ki jo je skupaj z 

duhovniki treh škofij daroval mariborski 

nadškof dr. Alojzij Cvikl. V pridigi je 

poudaril pomen služenja v cerkvi in nam 

dal za zgled sveto Marto.  Po maši smo se zbrali v župniji Šentilj pod Turjakom 

na skupnem kosilu in romanje zaključili z večernicami. Srečanje je potekalo v 

sproščenem in prijetnem vzdušju.    (p. Vanči)                                                                                               

                                                                                                             
                                                                                                                     



 
 
 

Praznovanje Marijinega vnebovzetja v Petrovčah 

Bazilika Matere božje v Petrovčah vabi na romanje ob prazniku Marijinega 

vnebovzetja. V nedeljo, 14. avgusta, na predvečer praznika, ob 19. 30 uri, 

bodo večernice s sveto mašo. Po maši bo procesija z Marijinim kipom in 

lučkami po vasi. Slovesnost bo vodil polzelski župnik Urban Lesjak. 

V nedeljo, 15. avgusta, bodo svete maše: ob 6.30, 8.00, ob 10.00 bo maša na 

prostem, maševal bo celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž. Ob 12.00 uri bo 

maša za ostarele in bolne.  

Ob 19.00 bo maševal Martin Golob, župnik iz Grosuplja. Pri maši bo igrala 

slavilna glasbena skupina - Veselje. Pri vseh mašah bo priložnost za sveto 

spoved. Častilci Petrovške Matere božje lepo vabljeni! 
 

 

31. 7. 

NEDELJA 

18. nedelja med letom  

Ignacij Lojolski, duhovnik, 

ustanovitelj jezuitov 

 

8h           ZA ŽUPLJANE 

       + MAKS IN STARŠI OSET    

           IN LUBEJ                

10h   + RODB. LEVOVNIK, 

MOSER IN ROMIH  

 + FRANC IN MARIJA DEGEN 

            

1. 8. 

PONEDELJEK 

Alfonz M. Ligvorij, škof, cerkveni 

učitelj 
19h        PT. M. B ZA ZDRAVJE  

2. 8. 

TOREK 
Evzebij iz Vercellija, škof 

 
  

7.30h   PT. M. B. PO NAMENU 

      

3. 8. 

SREDA 
Martin, menih 

 

19h  + JOŽICA STEPIŠNIK,    

          OSMINA     

4. 8. 

ČETRTEK 
Janez M. Vianney, arški župnik 

 

7.30h  + MARJAN KUKEC   

 

5. 8. 

PETEK 
Marija Snežna (Nives) 19h      + GELCA KUZMAN            

6. 8. 

SOBOTA 

Jezusova spremenitev na gori 

Oktavijan, škof 

 

19h      + MONIKA IN SILVO 

DREV TER VERNE DUŠE    

      

7. 8. 

NEDELJA 

 

19. nedelja med letom      
Sikst II., papež, mučenec 
 

 

 

8h      + IVAN GOLAVŠEK 

           ZA ŽUPLJANE 

10h   + BERNARD JARC,               

          30. DAN   

  
 

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 

 
 


