
                                        
 

 
 

                         

     

                   

   OZNANILO OSREDNJEGA ROMARSKEGA SVETIŠČA ŠKOFIJE CELJE 

 Št.24/XV          KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA         20. nov. 2022                         

Desni razbojnik prosi za sprejem v Kristusovo kraljestvo 

 

osmehovali so se 

mu tudi vojaki; 

pristopali so in 

mu ponujali kisa. 

Govorili  so:  »Če  

si judovski kralj, reši samega 

sebe.« Nad njim je bil tudi 

napis: ›Ta je judovski kralj.‹ 

Eden od hudodelcev, ki sta 

visela na križu, ga je preklinjal 

in mu govoril: »Ali nisi ti Mesija? Reši sebe in naju! Drugi pa mu je 

odgovoril in ga svaril: »Ali se ne bojiš Boga, saj te je zadela enaka obsodba? 

In naju po pravici, kajti prejemava primerno povračilo za to, kar sva storila; 

ta pa ni storil nič hudega.« In govoril je: »Jezus, spomni se me, ko prideš v 

svoje kraljestvo!« In on mu je rekel: »Resnično, povem ti: Danes boš z menoj 

v raju.«       (Lk23,36-43) 
 

 

V cerkvenem letu pri bogoslužju vedno znova podoživljamo 

skrivnosti našega odrešenja od pričakovanja Odrešenika do 

dopolnitve časov; zaključujemo pa ga s slovesnim praznikom 

Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva. Kristusov vladarski prestol 

je križ, s katerega nam deli darove usmiljenja in odrešenja. Iz 

ljubezni do nas je prelil zadnjo kapljo krvi. Nas vsakega ljubi.          
                             

   Križani Kralj nas uči, kakšna mora biti naša medsebojna ljubezen. 
 



 
 

eno JEZUS SPOMNI SE TUDI MENE 

vangelij pravi, da je ljudstvo 'stalo in gledalo' (Lk 23,35). Nihče ni rekel nič, 

nihče se ni približal. Ljudstvo od daleč gleda, kaj se dogaja. Isto ljudstvo se 

je zaradi lastnih potreb gnetlo okoli Jezusa, zdaj pa je do njega na razdalji. 

Zaradi različnih okoliščin življenja ali zaradi naših neuresničenih pričakovanj 

imamo tudi mi skušnjavo, da zavzamemo razdaljo do Jezusovega kraljevanja, da 

ne sprejmemo čisto do konca pohujšanja njegove ponižne ljubezni, ki nadležno 

vznemirja naš jaz. Zatem je druga skupina, v kateri so različne osebnosti: poglavarji 

ljudstva, vojaki in hudodelec. Vsi ti se Jezusu posmehujejo. Na enak način ga 

izzivajo: 'Reši samega sebe!' Ta skušnjava je hujša od tiste, ki jo ima ljudstvo. Tukaj 

skušajo Jezusa, kakor ga je skušal na začetku hudič, da bi se odpovedal kraljevanju 

na Božji način in bi to počel z logiko tega sveta: 'Stopi s križa in porazi sovražnike!' 

Če je Bog, naj pokaže moč in superiornost! Ta skušnjava je direkten napad na 

ljubezen: 'Reši sebe'; torej ne druge, temveč sebe. Prevlada torej jaz z vso svojo 

močjo, s svojo slavo, s svojim uspehom. Ta skušnjava, prva in zadnja v evangeliju, 

je najhujša. A Jezus ne govori in ne odreagira, ne brani se, ne skuša prepričati, ne 

zagovarja svojega kraljevanja. Še naprej ljubi, odpušča, preizkušnjo živi po Očetovi 

volji, z gotovostjo, da bo ljubezen obrodila sadove. Da bi sprejeli Jezusovo kraljevo 

dostojanstvo, smo poklicani bojevati se proti tej skušnjavi ter usmeriti pogled na 

Križanega, da mu postanemo vedno bolj zvesti. 

V evangeliju pa se pojavi še ena osebnost, ki je še bliže Jezusu. To je hudodelec, ki 

ga prosi, da se ga spomni v svojem kraljestvu! Ta človek, je verjel v njegovo 

kraljestvo. Ni se zaprl vase, temveč se je s svojo prtljago, s svojimi grehi, s svojim 

gorjem, obrnil na Jezusa. Bog se nas takoj, ko mu damo priložnost, spomni. 

Pripravljen je popolnoma in za vedno izbrisati greh, saj si njegov spomin ne 

zapomni storjenega zla in mu niso vedno pred očmi prizadejane mu žalitve, kot 

velja za naš spomin. Bog nima spomina za greh, temveč za nas.        (Po: E. Mozetič) 
 

        

OBLETNICA POSVETITVE CELJSKE STOLNICE 
 soboto 26. novembra praznuje 

Škofija Celje obletnico posve-

titve celjske stolnice. Župnija Sv. 

Danijela v Celju je nastala v 12. stol., ko 

so nastale prve velike župnije takratnega 

oglejskega patriarhata. Prvi župnik je bil 

Rudbert. Leta 1761  je papež Klemen XIII. 

farno cerkev preimenoval v opatijsko. 

Leta 1935 se začne restavracija notranjosti 

cerkve. Pri tem so na obokih ladje in 

prezbiterija  odkrili  prvotne freske, ki  jih 
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vidimo še danes. Restavracijo je prekinila vojna, nadaljevala se  je  leta 1963 

ter končala 1969. Leta 2000 je bila napravljena rekonstrukcija severne kapele. 

Poimenovali so jo Slomškova kapela, ker so v oltar vložili relikvije bl. Antona 

Martina Slomška. To se je zgodilo ob 200. obletnici Slomškovega rojstva. 

Tako smo danes v stolni cerkvi priče kulturno-umetniškemu spomeniku, ki so 

ga ohranili in nam ga predali naši predniki, zato smo nanj lahko ponosni.                                             
         

     
 

                             Priznanje župniji Petrovče       
V četrtek, 10. novembra je na 

prireditvi Najlepši kraj, hiša 

in kmetija 2022, v Občini 

Žalec Župnija Petrovče 

prejela priznanje za urejenost 

kompleksa okoli bazilike v 

kategoriji Obnovljeni objekt 

kulturne dediščine. Priznanje 

je v imenu župnije prevzel 

župnik p. Ivan Arzenšek. To 

priznanje gre vsem krajanom 

in župljanom Petrovč, saj so 

vsi prispevali k urejenosti in obnovi bazilike ter njene okolice. Hvala Občini 

Žalec, ki je s preselitvijo kmetije prispevala velik delež k lepšemu izgledu 

našega kraja. Iskrena hvala tudi, da je Občina Žalec prepoznala trud in delo, 

ki ga je župnija Petrovče vložila v osrednje romarsko svetišče škofije Celje.  
(p. Vanči) 

 

Miklavževanje v Petrovčah 
 

»Miklavž prihaja med nas, veselje čaka nas, 

Miklavža se veselimo, podobni mu biti želimo«. 
 

Na predvečer praznovanja godu sv. Miklavža bo  

Petrovče obiskal Miklavž s svojim spremstvom. To se 

bo zgodilo v ponedeljek, 5. decembra, ob 17. uri v naši 

cerkvi. Otroci narišite ali napišite Miklavžu kaj lepega. 

Ubogajte starše in pridni bodite. Starši pa pripeljite 

svoje otroke k Miklavžu. Vstopnice so na voljo v 

zakristiji in župnišču. Lepo vas pozdravlja vaš Miklavž 

– dobrotnik otrok. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 To soboto in nedeljo ter prihodnji vikend bodo v cerkvi na razpolago 

adventni venci. Izdelali so jih veroučenci 6., 7., in 8., razreda. Otroci so 

darovali sveče in okraske, odrasli pa ste povabljeni k nakupu. Priporočen 

dar je 10 EUR. Zbrana sredstva so namenjena adventni akciji "Otroci za 

otroke". Hvala za vaš dar. 

 Od 21. 11. do 27. 11. 2022 bo potekal teden Karitas. V tednu Karitas nas bo 

posebej nagovarjalo geslo: »Skupaj delajmo za dobro«. V sredo, 23. 11., 

ob 12. uri bo sveta maša za prostovoljce in sodelavce Karitas na Slomškovi 

Ponikvi. Zvečer ob 20. uri bo v dvorani Golovec v Celju dobrodelni koncert 

Klic dobrote za pomoč družinam v stiski. Lepo vabljeni na romanje na 

Slomškovo Ponikvo, zvečer ob 20.uri pa na koncert v Celje! 

 V petek, 25. 11., ob 16.30 uri bo v župnišču srečanje prvoobhajancev in 

staršev. Tema srečanja je Advent in sveta spoved. Lepo vabljeni!  
. 

                                                                           

20. 11. 

NEDELJA 

KRISTUS KRALJ 

VESOLJSTVA 
Edmund, kralj 

 

8h      + IVO ČEDE 

          ZA ŽUPLJANE  

10h   + MILAN STEPIŠNIK IN ZA    

          ZDRAVJE     

21. 11. 

PONEDELJEK 

Darovanje Device Marije 

Maver Poreški, škof, mučenec 
18h       PT. M. B. ZA ZDRAVJE 

       + SILVA IN RUDI REHAR 

22. 11. 

TOREK 

Cecilija (Cilka), devica, 

mučenka 

 

7.30h   PT. M. B. ZA ZDRAVJE 

      

23. 11. 

SREDA 
Klemen I., papež, mučenec 

18h + HILDA KLAMPFER, 30. 

dan    

24. 11. 

ČETRTEK 

Andrej Dung-Lac, duhovnik in 

drugi vietnamski mučenci 

 

7.30h + PEPI KOMERIČKI 

 

25. 11. 

PETEK 

Katarina Aleksandrijska, 

devica, mučenka 
18h     + MILKA SITAR     

26. 11. 

SOBOTA 

Obletnica posvetitve celjske 

stolnice 

Leonard Portomavriški, 

redovnik, misijonar 

 

18h  + RAJKO VODOVNIK, OBL.   

      

27. 11. 

NEDELJA 

1. adventna nedelja- nedelja 

Karitas  
Modest in Virgil, škofa, 

apostola Karantanije 

8h   + VLADO PEPCA IN SOR. 

SINKOVIČ 

        ZA ŽUPLJANE      

10h ++ ŠVAB, RAZGOR IN 

GRUBELNIK    

 

 

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 
 


