OZNANILO OSREDNJEGA ROMARSKEGA SVETIŠČA ŠKOFIJE CELJE

Št.20/XV 26. nedelja med letom – Slomškova nedelja 25. sept. 2022

V večnosti ima vse drugačno vrednost
isti čas je Jezus rekel
farizejem: »Žível je
bogataš. Oblačil se je v
škrlat in dragoceno
tkanino ter se dan na dan
sijajno gostil. Pri njegovih vratih pa je
ležal revež, ki mu je bilo ime Lazar in
je imel polno ran po telesu. Rad bi se
najedel tega, kar je padalo z bogataševe mize, pa so le psi prihajali in lizali
njegove rane. Revež je umrl in angeli so ga odnesli v Abrahamovo naročje.
Tudi bogataš je umrl in so ga pokopali. In ko je v podzemlju trpel muke, je
povzdignil oči in od daleč videl Abrahama in Lazarja v njegovem naročju.
Zaklical je: ›Oče Abraham, usmili se me in pošlji Lazarja, da pomoči konec
svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik, kajti strašno trpim v tem plamenu.
Abraham mu je rekel: ›Otrok, spomni se, da si v življenju dobil svoje dobro,
Lazar pa prav tako hudo; zdaj je on tukaj potolažen, ti pa trpiš. (Lk 16,19-25)
Škof Anton Martin Slomšek je pri nas ljudstvo pripravljal na
stvarni odnos do življenja in ga ni puščal v iluzijah. Tako je
marsikaj premaknil v našem ljudstvu za stoletja naprej.
(Povzeto po: Molimo s Cerkvijo)

Trudimo se ohraniti Slomškovo dobroto in jo razvijati še naprej.
nam bo povrnjeno ob vstajenju.

SLOMŠEK NAS VABI NA POT VERE
bhajamo Slomškovo nedeljo, kar je za vse nas
priložnost, da poglobimo naš odnos do njega. Letos
se želimo zaustaviti ob eni njegovih najbolj
prepoznavnih kreposti, tj. ob veri, ki je luč na poti našega
življenja. Blaženi A. M. Slomšek je bil človek globoke vere.
Vera je bila navdih za vse njegovo delo. V Bogu in zaupanju
vanj je videl smisel svojega življenja in poslanstva.
Imel je srečo, da je veličino in lepoto vere začutil že v
domači družini. Vedno je bil staršem hvaležen za ta veliki
dar, ki so mu ga posredovali. Prav zaradi tega je kot
duhovnik in škof toliko besed namenil staršem in njihovi nalogi, in jih spodbujal,
da skupaj z drugimi človeškimi krepostmi otrokom posredujejo tudi krepost vere.
Današnji čas zaznamuje veliko hrepenenje in teženje, da bi človek nekaj postal in
nekaj imel. Vsak si želi ustvariti dobre pogoje za življenje. Skrb staršev, da otrokom
želijo dati čim več možnosti, da razvijejo vse svoje talente, je v tem smislu do neke
mere razumljiva. Toda zgodi se, da starši otroke vpisujejo v neštete krožke, misleč,
da bodo lahko prek teh otrokovih dejavnosti uresničili sebe. Ob tem pa kateheza
(verouk) in vzgoja za rast v veri večkrat stopata v ozadje. Blaženi škof Anton
Martin Slomšek si je zelo prizadeval, da bi najprej starši spoznali in sprejeli vero
kot vrednoto in jo potem posredovali naprej svojim otrokom in vnukom. Zato pravi
staršem, da »je vera največja dediščina, ki jo otroci prejmejo od svojih staršev«.
Naj nam obhajanje Slomškove nedelje pomaga, da bomo krepost vere odkrivali kot
prvo med vrednotami. Vero, kot luč na pot našega življenja in naše prihodnosti, kot
dar in kot priložnost za naše kvalitetnejše in srečnejše življenje.
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(Po: E. Mozetič)

ŠKOF SLOMŠEK – APOSTOL EDINOSTI (Ekumenski dan)
a veliki petek beremo vsako leto pasijon ali poročilo o Kristusovem
trpljenju. Evangelist Janez je zapisal: »Ko so vojaki križali Jezusa, so mu
vzeli oblačila – razdelili so jih na štiri dele, za vsakega vojaka po en del –
in suknjo. Suknja pa je bila brez šiva, od vrha scela stkana. Med seboj so se
dogovorili: »Nikar je ne parajmo, ampak žrebajmo zanjo, čigavo bo« (Jn 19,23–
25). To so storili. Pripadala je enemu in ena naj ostane. Prav ta suknja je po razlagi
cerkvenih očetov simbol ali znamenje Cerkve in njene edinosti. Kristus je ustanovil
eno Cerkev, jo odrešil in posvetil, ji zaupal svoje delo, in ena naj ostane, kakor
njegova »scela stkana suknja«. Toda kar se ni zgodilo s Kristusovo suknjo pod
križem, se je zgodilo v zgodovini s Kristusovo Cerkvijo. Nerazumevanje,
nepoznavanje, sumničenje glede pravovernosti, nestrpnost, zagledanost vase in v
svoj prav, iskanje časti in oblasti, celo sovraštvo … Vse to je Kristusovo suknjo
razrezalo, kristjane razdelilo in ločilo. Vsi čutimo to rano. Vse nas skeli. Vsi vemo,
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da tako ne bi smelo biti. To je globoko čutil in v sebi zavestno doživljal svetniški
škof Slomšek. Prežet z duhom slovanskih apostolov sv. Cirila in Metoda, ki sta
povezovala kristjane na Vzhodu in Zahodu, v Carigradu in Rimu, je sklenil nekaj
storiti. Ustanovil je posebno molitveno družbo ali bratovščino, ki si je prizadevala
za udejanjanje ter molitev po tem namenu, in jo poimenoval po sv. Cirilu in
Metodu.
(Po: F. Kramberger, Slomšek med nami živi, govori in raste)

Da bi bili člani novega župnijskega pastoralnega sveta dobri sodelavci
Od začetkov župnijskih pastoralnih svetov se je v zadnjih letih veliko
spremenilo. Na marsikaterem župnijskem pastoralnem svetu so se člani v
začetkih delovanja župnijskih pastoralnih svetov posvečali bolj gospodarskim
temam in projektom kot pa pastorali, kar je po svoje razumljivo, saj so bili
slednji članom ŽPS bližje in so jih (tudi poklicno) obvladali, medtem ko so se
na področju pastorale mnogi čutili negotove, zato so jo raje prepustili župniku.
Od tod izvira strah marsikaterega župnika pred vztrajnimi zahtevami nekaterih
članov, ki so mu na vsaki seji nalagali nove in nove naloge, sami pa se zanje
niso čutili odgovorne. Člani ŽPS imajo v župniji še posebno pomembno
nalogo, saj z župnikom delijo odgovornost za to, kakšna bo naša župnija v
prihodnosti. Pri izbiri novih članov župnijskega pastoralnega sveta moramo
biti zato zelo pozorni na to, da v osebah, ki jih bomo predlagali za člane,
prepoznamo darove, s katerimi lahko prispevajo k temu, da bo naša župnija
bolj živa, bolj povezana in odprta. Morda smo sami spoznali, kako lahko
prispevamo k temu, da bo naša župnija na določenem področju še bolj zaživela
in smo svoje darove dali na razpolago občestvu.

Molitev za izbiro članov župnijskega pastoralnega sveta
Dobri Bog, pred nami je za našo župnijo pomemben dogodek, dan, ko bomo
izbirali člane župnijskega pastoralnega sveta. Pomagaj nam, da bomo v
svojih bratih in sestrah po navdihu Svetega Duha prepoznali tiste, ki bodo
to nalogo v naši župniji opravljali najbolje in jo bodo sprejeli z odprtim
srcem in odgovornostjo. Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi ostali župljani
pri tem odgovornem delu, vsak po svojih močeh, pomagali s svojimi darovi,
in bomo tako skupaj skrbeli za bogato življenje naše župnije.
(Iz »Priročnika za izbiro članov župnijskega pastoralnega sveta 2020 - 2025«)

 Slovesnost na Slomškovo nedeljo bo v stolnici v Mariboru. Vodil jo bo
mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Ob 15. uri bo molitvena ura, ob 16. uri pa
sveta maša. Lepo vabljeni!

 V sredo po večerni maši bo zadnje srečanje ŽPS-a v sedanji zasedbi. Na
srečanje so vabljeni vsi dosedanji člani. Vse člane, ki ne želijo biti
več v ŽPS-u vabimo, da poiščejo za zamenjavo nove člane.
 V soboto, 1. oktobra romamo v Benetke. Na drugem avtobusu je še dvajset
prostih mest. Vsi, ki ste se prijavili na romanje lepo prosimo, da poravnate
stroške do srede. Odhod je ob 5. uri zjutraj iz ploščadi za cerkvijo. S seboj
morate imeti veljavni osebni dokument. Bodite točni!
 V soboto, 8. oktobra bo v Beltincih v Prekmurju tradicionalno srečanje
Slovencev, Hrvatov in Madžarov. Molitveni program se bo začel ob 9. uri,
ob 10. uri bo slovesna sveta maša, ki jo bo daroval Murskosoboški škof Peter
Štumpf, po maši bo kratek kulturni program.
 Po naročilu g. škofa dr. Maksimilijana Matjaža vas obveščamo in prosimo,
da lahko verniki, ki ste v delovnem razmerju 1% svoje dohodnine namenite
domači župniji. Izpolnjen obrazec, ki ga dobite v zakristiji pošljete na
finančni urad Republike Slovenije v Celje. Se priporočamo!

26. nedelja med letom –
Slomškova nedelja,
ekumenski dan

8h ZA ŽUPLJANE
ZA ZDRAVJE V DRUŽINI
10h + DRAGO STROJIN
+ JANA DAJČAR

26. 9.
PONEDELJEK

Kozma in Damijan, mučenca

19h + MARIJA IN ANTON
KRENKER

27. 9.
TOREK

Vincencij Pavelski, duhovnik,
ustanovitelj lazaristov

7.30h + BERNARD JARC

28. 9.
SREDA

Venčeslav (Vaclav), mučenec

19h + VIKTOR JUS, OBL.

Mihael, Gabrijel, Rafael,
nadangeli

7.30h + JOŽICA STEPIŠNIK

25. 9.
NEDELJA

29. 9.
ČETRTEK
30. 9.
PETEK

Hieronim, duhovnik, cerkveni
učitelj

1. 10.
SOBOTA

Terezija Deteta Jezusa,
devica, cerkvena učiteljica

2. 10.
NEDELJA

27. nedelja med letom –
rožnovenska nedelja
Začetek tedna za življenje

19h V ZAHVALO ZA USLIŠANO
PROŠNJO IN VARSTVO
NA ČAST SV. JOŽEFU IN
JANEZU PAVLU II.
19h + NIKO ZAJC
8h + BERNARD JARC
ZA ŽUPLJANE
10h + JOŽE PREGRAD

Župnijsko oznanilo izdaja Župnija Petrovče, odgovorni urednik
p. Vanči Arzenšek, zasnova, fotografije, oblikovanje in računalniška obdelava Srečko Klepej
elektronska pošta: dominikanci.petrovce@rkc.si tel. 03/714-03-00

