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Veselje v nebesih zaradi spreobrnjenja grešnikov
edaj jim je povedal tole priliko:
»Kdo izmed vas, ki ima sto ovac,
pa izgubi eno od njih, ne pusti
devetindevetdesetih v puščavi in
gre za izgubljeno ovco, dokler je ne najde? In
ko jo najde, jo vesel zadene na rame. Ko pride
domov, skliče prijatelje in sosede ter jim reče:
›Veselite se z menoj, kajti našel sem ovco, ki
se je izgubila.‹ Povem vam: Prav tako bo v nebesih večje veselje nad
enim grešnikom, ki se spreobrne, kakor nad devetindevetdesetimi
pravičnimi, ki ne potrebujejo spreobrnjenja. (Lk 15,3-7)
Vsak med nami je tista izgubljena ovca. Vsak med nami je
tisti sin, ki je zapravil lastno svobodo in sledil lažne idole,
privide veselja, ter izgubil vse. A Bog nas ne pozabi, Oče nas
nikoli ne zapusti. Je potrpežljiv Oče, vedno nas čaka.
Spoštuje našo svobodo, a vedno ostane zvest. In kadar se
vrnemo k njemu, nas sprejme v svojo hišo kot otroke, kajti
nikoli nas ne neha čakati z ljubeznijo, niti za trenutek.
Njegovo srce praznuje ob vsakem sinu, ki se vrne.

Jezus nas vse kliče, da sledimo vzpodbudi: »Bodite usmiljeni«

V OČETOVEM DOMU JE DOVOLJ PROSTORA ZA VSE
ezus je današnjo priliko povedal tistim, ki so kasneje pobesneli in ga križali.
Križali so ga, ker jih ni hvalil in videl njihovih zaslug, njihovega prizadevanja
za dobro itd. Toda tudi v priliki, ki jo pove, govori o dveh sinovih, ki ne vidita
dobrote Očeta in samo tekmujeta med seboj. Mlajši se veseli z vlačugami, dokler
ne nastane huda lakota. Za svojega očeta se prav nič ne meni. Starejši izpolnjuje
očetove ukaze in si želi veseliti se s svojimi prijatelji. Tudi ta si ne predstavlja, da
bi se lahko veselil z očetom. Lahko si predstavljamo, kakšna bolečina je to za očeta.
Sinova se samo dajeta, kdo bo prvi, kdo bo dobil več. Jezus govori o svojem Očetu,
o Bogu, ki nam vse podarja, mi pa tekmujemo med seboj in se malo menimo za
Očeta. Izgubljeni sin je v očeh starejšega brata zguba, zajedavec, sramota zanj in za
očeta. Za Očeta je bil in ostaja ljubljeni sin. Brat se primerja in tekmuje vse
življenje. Sam ni prestopil ukaza, mlajši pa še nobenega ni izpolnil.
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PRAZNIK POVIŠANJA SVETEGA KRIŽA
koraj 300 let je bil Gospodov grob in križ globoko
zakopan v zemlji. Ko je cesar Konstantin dal
kristjanom svobodo je njegova mati Helena dala
kopati tam, kjer je moral biti Gospodov grob in križ.
Razkrili so grob in našli križ. Konstantin je dal nad
Gospodovim grobom sezidati cerkev Kristusovega
vstajenja in cerkev Svetega križa, ali kakor navadno
pravimo cerkev Božjega groba. Cerkvi sta bili med seboj
povezani, sta bili posvečeni 13. septembra 335. V cerkvi
Božjega groba (Svetega križa) so naslednji dan, to je 14. septembra, prvič
izpostavili relikvijo svetega križa v slovesno češčenje. Od tedaj naprej so
vsako leto na ta dan praznovali „povišanje svetega križa“. Tako je posvečenje
dvojne cerkve skupaj z izpostavitvijo ostankov Jezusovega križa bilo povod
za najstarejši praznik v čast svetemu križu. (K.C.)
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Praznovanje „malega šmarna“
V četrtek, 8. Septembra, na praznik
Marijinega rojstva je bilo pri nas posebej
slovesno. Glavno mašo, ob 10. uri, je
daroval celjski opat Marjan Jezernik, ki zelo
rad prihaja v Petrovče. V svoji homiiji nas
je nagovoril k svetosti in k spoštovanju
vsakega človeškega življenja, ki je nadvse
dragoceno in je velik Božji dar.

Zaupajmo svoje življenje z vsemi skrbmi in veseljem Njej, ki je mati nas vseh.
Postavimo jo predse in jo glejmo naj ona hodi pred nami, mi pa naredimo vse,
da bi v hoji za njo izpolnili načrte, ki jih ima Bog z nami. Pri maši se je zbralo
lepo število župljanov in romarjev od blizu in daleč. Podobno je bilo tudi pri
maši ob 8. uri, daroval, ki jo je daroval, domači župnik p. Vanči ob
somaševanju duhovnega pomočnika Antona Šeruge. Večerno mašo ob 19. uri
je daroval g. Jože Brilej. Iskreno se zahvaljujemo vsem romarjem in domačim
župljanom, ki ste se udeležili bogoslužij na “mali šmaren” in dobrodošli tudi
prihodnje leto.

Škofijski molitveni dan za duhovne poklice
V soboto, 10. septembra je
bilo v petrovški baziliki
slovesno. Za vso Celjsko
škofijo je bil škofijski
molitveni dan za duhovne
poklice. Vodilna misel
molitvenega dne je bila
»Pridi in popravi mojo
Cerkev«. Ob 9. uri je bila
molitvena ura za duhovne poklice, ob 10. uri pa slovesna sveta maša, ki jo je
ob somaševanju upokojenega škofa dr. Stanislava Lipovška, škofijskih in
dekanijskih duhovnikov vodil celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž. V svoji
homiliji je izpostavil našo skupno prošnjo in vodilno misel tega molitvenega
dne: »Ubogi Frančišek je prošnjo prepoznal, se Bogu odzval in spoznal, da je
to nekaj več, saj Bog želi od njega zaupanje, pripravljenost in razpoložljivost,
da popravi v Cerkvi kar je napačno.« To velja tudi za vse nas danes, saj nas
vsakdanje skrbi za boljšo prihodnost vedno bolj obremenjujejo. Apostol Pavel
pravi:« Kdor ljubi, ta pozna Boga. Ljubezen so naša vsakdanja dobra dejanja
ko jih s premislekom postavljamo na prvo mesto, ostala pa na zadnje mesto.
Božji pogled vidi globlje. Velikokrat ne zmoremo prepoznati globino našega
življenja, ker se raje ustavljamo pri napakah drugih. Božji pogled se je odražal
v zavrženem cestninarju, se je prepoznal v ubogi albanski deklici in iz nje
naredil Mati Terezijo. Nobeno dobro delo ne bo zastonj. Bog vsakega pozna.
Naše življenje se začne spreminjati takrat, ko se zavemo, da nas je Bog osebno
poklical. Danes prosimo, da bi tudi mi na podoben način pripravili prostor za
Boga, da se bodo fantje in dekleta odločali za duhovni poklic in se tako
popolnoma darovali Gospodu. Zahvaljujemo se g. škofu dr. Maksimilijanu
Matjažu, gospodu škofu dr. Stanislavu Lipovšku, pa tudi vsem duhovnikom,
redovnikom in redovnicam in vam dragi župljani in romarji, ki ste se udeležili
tega pomembnega duhovnega dogodka.
(Srečko Klepej)

 Po naročilu škofijskega ekonoma in škofa celjske škofije dr. Maksimilijana
Matjaža vas obveščamo, da lahko verniki, ki ste v delovnem razmerju 1 %
svoje dohodnine namenite župniji Petrovče. Izpolnjen obrazec, ki ga dobite
na spletni strani ali v zakristiji pošljete na finančni urad Republike Slovenije
v Celje.
 Zbor dekanov je na seji sprejel sklep, da se določi enotni priporočeni dar za
katehezo za škofijo Celje. Ta dar znaša na enega veroučenca 20 € plus 15 €
za učbenik, skupaj torej 35 €. Starše prosimo, da ta dar poravnajo ob začetku
veroučnega leta.
 V nedeljo, 16. oktobra bomo izbirali člane ŽPS, katerih mandat bo trajal 4
leta. Prosimo, da tisti, ki ne želite več sodelovati najdete zamenjavo zase.
Želimo si, da bi v novem štiriletnem mandatu ŽPS-a bili tudi mlajši člani.

11. 9.
NEDELJA

12. 9.
PONEDELJEK

24. nedelja med letom
Prot in Hijacint, mučenca

8h + MILAN STEPIŠNIK
ZA ŽUPLJANE
10h + JOŽE ŠUMER

Marijino ime
Tacijan, mučenec

19h V DOBER NAMEN

17. 9.
SOBOTA

Janez Zlatousti, škof, cerkveni
učitelj
Povišanje sv. Križa
Papas, mučenec
Žalostna Mati Božja
Valerijan, mučenec
Dan vrnitve Primorske
k matični domovini – d.p.
Ljudmila (Milka), kneginja
mučenka
Robert Bellarmino, škof,
cerkveni učitelj

18. 9.
NEDELJA

25. nedelja med letom nedelja svetn. kandidatov
Jožef Kupertinski, duhovnik,

13. 9.
TOREK
14. 9.
SREDA
15. 9.
ČETRTEK
16. 9.
PETEK

redovnik

7.30h + IVAN GOLAVŠEK

19h + JOŽE KOMERIČKI, OBL.

7.30h + GELCA KUZMAN

19h + STARŠI LEBER

19h + JOŽE REPINŠEK

8h + VINKO BOBNIČ
ZA ŽUPLJANE
10h + DRAGO STROJIN
+ BARBARA TROTOVŠEK

Župnijsko oznanilo izdaja Župnija Petrovče, odgovorni urednik
p. Vanči Arzenšek, zasnova, oblikovanje in računalniška obdelava Srečko Klepej
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