
                                        
 

 
 

                         

     

                   

   OZNANILO OSREDNJEGA ROMARSKEGA SVETIŠČA ŠKOFIJE CELJE 

 Št.25/XV                        2. adventna nedelja                     4. dec. 2022                         
 

Vsi bodo deležni zveličanja 

 

rehodil je vso jordansko 

pokrajino in oznanjal krst 

spreobrnjenja v odpuščanje 

grehov, kakor je pisano v 

knjigi govorov preroka Izaija: »Glas vpi- 

jočega v puščavi: Pripravite Gospodovo 

pot, zravnajte njegove steze! Vsaka 

dolina naj se napolni in vsaka gora in 

hrib naj se zniža. Kar je krivo, naj bo 

ravno in razkopana pota naj bodo 

gladka. In vse človeštvo bo videlo Božje 

odrešenje.«     (Lk 3,3-6) 
 
 

V adventnem času smo poklicani, da poslušamo 

Božji glas, ki odmeva v puščavi sveta. Vera 

postane močnejša, če se pusti razsvetliti z Božjo 

Besedo, saj, »kar koli je bilo namreč napisano 

pred nami, je bilo napisano v naše poučenje, da 

bi oprti na potrpežljivost in na tolažbo, ki jo daje 

Pismo, imeli upanje«         (Po: Benedikt XVI.) 

 

                                                                                                 

V adventu spremenimo smer, zapustimo slepe ulice in krive poti. 
 



 
 

DNEVI UPANJA 
den od poudarkov, s katerimi je zaznamovana današnja Božja beseda, je 

vsekakor upanje. Upanje nam je v današnjem času, polnem bojazni in 

zagledanosti v nič, nadvse potrebno. Z upanjem nas v prvem berilu 

napolnjuje prerok Izaija, ko nam slika nenavadne prizore: volka, ki mirno prebiva 

z jagnjetom; tele, leva in ovco, ki složno živijo skupaj; kravo in medvedko na istem 

pašniku; otroka, ki se brezskrbno igra nad gadjo luknjo … 

Izaija je dobro poznal življenje. Vedel je, da se njegova prerokba ne bo nikoli 

uresničila. Kljub temu jo je zapisal. Verjel je v dobro voljo številnih ljudi, ki si 

prizadevajo za lepa medsebojna razmerja. Verjel je v razvoj človeka v človeku, ki 

v neprestanem naporu premaguje in prerašča, kar je v njem živalsko. Kot 

navdihnjen prerok pa je Izaij predvsem videl čase, ko se bodo ljudje trudili 

uresničevati Kristusovo veselo oznanilo. Apostol Pavel nas v drugem berilu 

spodbuja k podobnemu upanju. Najbolj pa je poln upanja evangelij z mogočno 

osebnostjo Janeza Krstnika. Najprej s tem, da Janez sploh nastopa. Če ne bi prinašal 

upanja, ga Bog ne bi bil poslal. Janez vzbuja upanje kot močna in trdna osebnost. 

Njegov nastop, njegov obleka, hrana, njegov stas in glas – vse se dviga nad 

vsakdanjost, vse je usmerjeno k upanju v nekaj višjega, onstranskega, večnega. 

Janez vzbuja upanje, ker govori o pšenici, ki bo varno spravljena v Božje žitnice. 

Njegovo glavno upanje pa je tisti, ki ga naznanja. Prišel bo Nekdo, prišel bo 

zagotovo, ta bo večji od njega in od nas vseh. Prišel bo, da nas krsti s Svetim Duhom 

in ognjem. Janez seveda ne boža. Ne z roko ne z besedami. Njegova palica, njegov 

korak in njegov glas udarjajo trdo. Včasih celo grozeče. Pa ne zato, da strejo in 

uničijo, temveč zato, da prebudijo, streznijo in izzovejo spokornost. Vse to zaradi 

upanja!                    (Po: p. F. Cerar) 

 

PRAZNIK BREZMADEŽNEGA SPOČETJA DEVICE MARIJE 

 

atoliška cerkev 8. decembra praznuje 

slovesni praznik brezmadežnega 

spočetja device Marije. Marija je bila 

spočeta po naravni poti, kakor vsak drug 

otrok. Zaradi posebne naloge v zgodovini 

odrešenja, saj je bila izbrana, da postane 

Božja Mati, pa je bila po nauku Cerkve 

obvarovana madeža izvirnega greha in je bila 

vse od spočetja deležna posvečujoče milosti. 

To tudi izraža besedna zveza brezmadežno 

spočetje. Nauk o Marijinem brezmadežnem spočetju namreč pravi, da je bila 

Marija,  ki je bila  pred vsemi  veki  določena  za  mati  Božjega  Sina  Jezusa  
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Kristusa, ravno zaradi  te svoje naloge vnaprej predvidena za svetost in čistost. 

Bog je zaradi Jezusovega rojstva vnaprej odel Marijo s svojo milostjo, da je 

bila od samega začetka svojega bivanja čista in brez madeža. Vse to se je 

zgodilo že takrat, ko sta jo spočela njena starša sv. Joahim in sv. Ana. Zato 

pravimo, da je bila Marija brez madeža spočeta, oziroma da je Brezmadežno 

Spočetje (Lurd). Marija je bila torej obvarovana vsakega greha in še prav 

posebej izvirnega greha, s katerim smo ljudje ranjeni in zaradi njega nagnjeni 

k slabemu. Božja Mati, spočeta brez madeža izvirnega greha, je za človeštvo 

ideal in vzor, hkrati pa tudi porok upanja in priprošnjica pri Bogu. Praznik 

spominja na Marijino edinstveno mesto v Cerkvi in vabi, da bi se po njenem 

zgledu in priprošnji tudi kristjani trudili za svetost kot globinsko prijateljstvo 

z Bogom. Marija je bila že ob spočetju in vse življenje v stanju posvečujoče 

milosti, se pravi brez greha. Kristjan ta dar prejme z zakramentom krsta, ki 

mu izbriše izvirni greh, mu da posvečujočo milost in ga vključi v občestvo 

Cerkve. Posvečujoča milost pa se mu obnovi pri vsaki iskreni spovedi, ko mu 

Bog izbriše grehe, tako da lahko na novo zaživi odrešeno življenje. (Po: K.C.) 

 

 

    

 

     
 

PETROVŠKA MARIJA PRI PETROVŠKIH DRUŽINAH 

 

Najlepši način duhovne priprave na božič je 

molitev. V adventu slika Petrovške Marije potuje 

po družinah z namenom, da bi se družine zbirale ob 

njej in molile. Sliko lahko vzamete in obdržite 

doma tri dni. Vabimo vas, da se po maši oglasite v 

zakristiji ali v župnišču in jo odnesete domov. 

Starši vzemite si  čas in skupaj z otroci molite ob 

sliki Petrovške Marije. Člane Župnijskega 

pastoralnega sveta pa lepo prosimo, da obisk 

Petrovške Marije organizirajo po vaseh, da bi slika 

priromala v čim več družin. 

 
 

 Hvala otrokom in njihovim staršem za sodelovanje pri izdelovanju adventnih 

vencev. S prostovoljnimi prispevki smo zbrali 393 €. Vsa ta sredstva so 

namenjena za adventno akcijo »Otroci za otroke«. 

 V nedeljo Karitas ste darovali 600 €. Hvala vam za vaš dar, ki je namenjen za 

družine v stiski. 

 V ponedeljek, ob 17. uri bo naše otroke v Cerkvi obiskal Miklavž. Starši pripeljite 

svoje otroke k Miklavžu. 

 



 
 

 Adventni čas greje našo gorečnost in željo, da bi se odprli Gospodu in se 

ustavili,  da  bi   nam Gospod  spregovoril  na  srce,  da  bi  njegovo besedo  

ohranili in negovali, da bo kot kal lahko rastla in obrodila sad. Advent je 

tudi čas spokornosti. Živi in svobodni ljudje vemo, da je izvor našega 

življenja živi Bog, ki je z nami na poti.  

 Ob sobotah, ob 18. uri ima celjski škof Maksimilijan adventne kateheze v stolnici 

sv. Danijela v Celju. 

 V soboto, 17. decembra, ob 18. uri bo pri nas spokorno bogoslužje – duhovna 

priprava na božič. Lepo vabljeni! 

 Vsako nedeljo, ob 9.30 uri je pri nas na voljo spovednik g. Tone Šeruga. 

Izkoristite to lepo priložnost in opravite božično spoved. 

 V petek, 23. decembra, ob 19. uri bo v naši cerkvi božično-novoletni koncert z 

naslovom »Mami za božič«. Pela bosta Majda in Marjan Petan. Lepo vabljeni! 

  Želimo vam lepo in duhovno bogato pripravo na božič! 

 V petek, 9. decembra lepo vabljeni na srečanje ob Svetem pismu, po večerni 

maši v Dominikov dom. 

4. 12. 

NEDELJA 

2. adventna nedelja  
Janez Damaščan, duhovnik, 

cerkveni učitelj 

 

 

8h      + FRANČIŠKA TURNŠEK 

  ZA ŽUPLJANE    

10h   + PEPI KOMERIČKI 
                               

5. 12. 

PONEDELJEK 
Saba (Sava), opat, puščavnik 

 

7.30h   PT. M. B. V ZAHVALO 

17h     MIKLAVŽEVANJE 

6. 12. 

TOREK 
Nikolaj (Miklavž), škof 

 

7.30h + MARIJA JURŠE 

   

7. 12. 

SREDA 

Ambrozij (Ambrož), škof, 

cerkveni učitelj 
18h     + LEOPOLD KREL        

8. 12. 

ČETRTEK 

Brezmadežno spočetje Device 

Marije    Makarij, mučenec 
8h        + MARIJA RESNIK 

18h      PT. M. B. ZA ZDRAVJE 

9. 12. 

PETEK 

Peter Fourier, redovni 

ustanovitelj 
18h    + JOŽE OSET IN DRUŽINA    

           BERGLEZ        

10. 12. 

SOBOTA 

Loretska Mati Božja 

Evlalija, devica, mučenka 

 

18h        PT. M. B. ZA ZDRAVJE   

          VNUKINJE      

      

11. 12. 

NEDELJA 

3. adventna nedelja  
Damaz I., papež 

8h          PT. M. B. V ZAHVALO 

          ZA ŽUPLJANE          

10h   + MILICA PINTAR 

       + MARJAN DEŽELAK IN     

          ŽOLNIRJEVI  

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


