
 

Praznik velike noči se hitro bliža. Želimo, da se lepo duhovno 

pripravite in lepo po krščansko praznujete. Blagoslovljene 

velikonočne praznike vam želi 

župnik s sodelavci. 

PASIJON bo v nedeljo, 13. aprila, po deseti sveti maši. 

Člani Kulturno-umetniškega društva Petrijanec nam bodo v igri 

prikazali trpljenje (Getsemani, obsodbo, bičanje, izdajstvo, 

križanje …) našega Odrešenika Jezusa Kristusa.  

Med mašo bo pel njihov zbor.  

Gre za enkraten dogodek v našem kraju in župniji.  

LEPO VABLJENI ... 

OZNANILA ... 
 

SVETA SPOVED je zakrament, s katerim se tudi notranje pripravimo na 

praznike. Priložnost za spoved je vsak dan pred sveto mašo. V nedeljo, 13. 4., 

pa bo dopoldan za spoved na voljo tudi tuji spovednik. 

11. 4.: ob 19. uri seja Župnijskega pastoralnega sveta. 

Od 12. do 20. 4.: vsak večer (razen nedelje) ob 19. uri DEVETDNEVNICA v 

čast Svetemu Duhu. Posebej vabljeni birmanci, njihovi starši in botri. 

13. 4. (CVETNA NEDELJA): ob 10. uri blagoslov križa in zelenja pred 

cerkvijo. Križ je kot zastonjski dar župniji v celoti obnovil g. Boštjan Pesek iz 

Doliča, za kar se mu iskreno zahvaljujemo. Po deseti sveti maši bo pred cerkvijo 

pasijon. Lepo vabljeni ... 

15. 4.: dopoldan obisk bolnikov in starejših. Prosim, prijavite jih. 

 ob 18. uri srečanje birmovalca g. kanonika Jožeta Goličnika z 

birmanci, s starši in z botri (skušnja). Po maši se bo birmovalec srečal še s 

člani Župnijskega pastoralnega sveta. 

17. 4. (VELIKI ČETRTEK): spomin zadnje večerje; med mašo ob 19. uri 

obred umivanja nog očetom birmancev. 

18. 4. (VELIKI PETEK): ob 19. uri križev pot in obredi velikega petka. 

19. 4. (VELIKA SOBOTA): blagoslov jedi bo pri znamenjih in ob urah, kot je 

ustaljeno. Vabljeni k molitvam v cerkev k Božjemu grobu pred Najsvetejše:  

9.–10.: Jiršovci in Gomila; 10.–11.: Drstelja in Grajenščak; 11.–12.: Placar in 

Janežovci; 12.–13.: Levanjci, Desenci, Zg. Velovlek; 13.–14.: Destrnik in Dolič; 

14.–15.: Vintarovci; 15.–16.: Zasadi, Svetinci in Strmec; 16.–17.: Ločki Vrh in 

Trnovski Vrh; 17.–18.: Janežovski Vrh in Gomilci; 18.–19.: vsi tisti, ki se 

molitev niso mogli udeležiti čez dan. 

20. 4. (VELIKA NOČ): naš največji praznik – dan Jezusovega vstajenja od 

mrtvih. Vstajenjska procesija bo ob 7. uri in nato sveta maša. Lepo vabljeni ... 

21. 4.: ob 10. uri slovesnost SVETE BIRME. 

4. 5.: ob 10. uri florjanovo – sveta maša za žive in pokojne gasilce – in izpoved 

vere za devetošolce. 

11. 5.: ob 10. uri slovesnost PRVEGA SVETEGA OBHAJILA. 

25. 5.: žegnanje ob godu sv. Urbana.  
 

Še malo za smeh …  
Dobra stara mama je svojemu vnuku za birmo kupila Sveto pismo in mu ga poslala po 

pošti. Ko je paket izročila poštni uslužbenki, jo je ta vprašala: »Je v pošiljki kaj 

takšnega, kar se lahko prelomi?« »Deset božjih zapovedi,« ji je ta prijazno odvrnila. 
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DUHOVNA MISEL 

 

Jezus se je ponižal in bil pokoren do smrti na križu 

Kako spoštujemo avtoriteto: starše, vzgojitelje, civilne 

in verske voditelje? Večina je prepričana, da danes 

pokorščine ni več. Nihče mi ne sme ukazovati in 

nihče me ne sme v nobeno stvar siliti. Pred nekaj leti 

me je mlada mamica poučevala: »Veste, našega sina ne 

smete v nobeno stvar siliti. Če kakšne stvari noče 

narediti, ga pustite pri miru.« Pri sebi sem mislil: 

»Ženska, boš že videla, kaj bo tvoj otrok počel in kako te bo spoštoval. Ti mu ne 

boš kos.« In tako se je tudi zgodilo: otrok je imel vse pod komando. Sicer pa to 

ni iznajdba sodobne družbe: otroci so vedno iskali načine, kako bi se otresli 

dolžnosti, zato se generacijskih konfliktov ne bomo nikoli rešili. Dobro pa 

vemo, da je vsaj minimalna pokorščina potrebna, ker nas vzgaja in utrjuje 

za obdobje kakšne krize. Apostol Pavel je Filipljanom pisal o konkretnem 

zgledu, ki ga je treba posnemati: »Jezus Kristus je bil v Božji podobi, pa ni imel 

za plen, da je enak Bogu ... Ponižal se je in je bil pokoren do smrti, smrti na 
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križu.« V velikem tednu stopa v ospredje lik človeka in Boga, ki vztraja, pa 

čeprav so vsi proti njemu. S svojo pokončno držo izziva tako oblast kot 

zavedene ljudske množice. Jezus se zaveda svojega konca, a hoče vsem 

dokazati, da nobeno nasilje ne more uničiti tistega, ki ve, kaj hoče, in ima svoje 

upanje pri njem, ki mu daje moč. To držo so posnemali številni politiki in 

prenovitelji, kot so Gandi, Martin Luther King, Mandela, katerih delo je bilo po 

mnenju mnogih obsojeno na propad, a so uspeli. Vse, kar je dobro, namreč 

vedno zmaga, pa čeprav sami te zmage ne doživimo. 

Jezus Kristus se je ponižal in je bil pokoren do smrti na križu. To je vsebina 

velikega tedna. Brez njegove pokorščine Očetu verjetno našega odrešenja ne 

bi bilo, ker je njegovo sprejetje Očetove volje osnovni motiv, da je do 

odrešenja prišlo in je s tem dobila smrt odločilni udarec. Ta njegova drža pa 

ni bila značilna le v zadnjem obdobju njegovega zemeljskega življenja in na 

sodnem procesu. Do temeljnih odločitev o njegovem poslanstvu je prišlo že v 

času njegovega bivanja v puščavi, ko ga je hudič trikrat skušal. Takrat je zavrgel 

lahko pot kruha in iger, hitre kariere in gospodovanja ter se odločil za pot 

služenja in trpljenja.  

Ponižal se je in bil pokoren do smrti na križu. Ta učiteljev zgled je potegnil za 

seboj mnoge, ki so ga posnemali in jih danes občudujemo kot svetnike in 

vzornike. Krščanstvo tretjega tisočletja ima prihodnost, ko posnemamo ta zgled 

in sprejmemo pokorščino kot način življenja in pot, ki zanesljivo vodi do 

končnega cilja, gledanja Boga iz oči v oči, do večnega življenja. 

           Župnik Branko Balažic, SDB 

 

KRISTJAN PRAZNUJE ter obhaja praznike in svete čase … 

VELIKI TEDEN je skupaj z velikonočnim časom vrhunec bogoslužnega ali 

cerkvenega leta. Vsak dan, ki se upravičeno imenuje veliki (četrtek, petek, 

sobota, nedelja), nosi bogato vsebino in temelj naše vere. Samo tisti, ki Jezusa 

sprejme (cvetna nedelja), je z njim pri zadnji večerji (veliki četrtek), v trpljenju 

in smrti (veliki petek) in grobu (velika sobota), bo lahko doživel tudi slavo 

njegovega vstajenja (velika noč). Zato res lepo vabljeni, da bi se udeležili 

svetih maš in obredov velikega tedna. Prav posebej bo to letos povezano tudi 

z devetdnevnico na čast Svetemu Duhu v pripravi na birmo. Samo blagoslov 

jedi in njihovo zaužitje za veliko noč sta še zdaleč premalo za odgovorno 

krščansko življenje in odnos z Bogom, ki nas po svojem Sinu odrešuje. 

Potrudimo se in vzemimo si čas. Iz lastnih izkušenj dobro vemo, da če se za 

neko stvar trudimo, v tem tudi uspemo. Uspeh pa prinaša veselje in srečo. Prav 

takšni bodo tudi prazniki, če se 

bomo potrudili za pripravo in samo 

praznovanje. Bodimo pozorni, da 

prazniki ne bodo »prazni«. 

AKTUALNO … 

I Ureditev župnijskega muzeja in bolšji sejem ... Pred štirimi leti smo ob 

takratni 340-letnici župnije za silo uredili podstrešje nad učilnico in pripravili 

razstavo. V zadnjem obdobju smo morali zaradi toplotnih izgub urediti še estrih 

nad učilnico. Pokurili bomo stare deske …, odstranili smo stari pod … Sedaj pa 

čaka delo, da muzej zopet uredimo. Na podstrešju so že stari mrliški voz in 

nekaj drugih starih cerkvenih stvari. In zakaj ideja za bolšji sejem? V samem 

župnišču, garaži in drugih prostorih je kup raznih stvari, župnijskih in osebnih, 

ki bi jih bilo škoda zavreči. Te stvari bomo pripravili na posebne mize, in če bi 

kdo od tega kaj imel, lahko vzame in v nabiralnik da dar, ki bo namenjen 

župniji, obnovam … Če ima tudi kdo od vas kaj takega, da ponudi drugim in s 

tem pridobi dar za cerkev, se zelo priporočamo. Bolšji sejem bo odprt ob 

žegnanju in še nekaj nedelj po tem … Stvari zbiramo do četrtka, 22. maja. In 

katere so te stvari? Slike, orodja, mali gospodinjski aparati, razni spominki, 

posoda, kozarci … Poskusimo, bomo videli, kako bo uspelo. 

 

II Obnove župnišča in cerkve ... Sami vidite, da dela kar ne zmanjka. Ko 

uredimo eno, se pokaže potreba po drugem … V zadnjem času vse bolj bodeta v 

oči streha na cerkvi in učilnici. Opeka se kar naprej lomi, svoje naredita še veter 

in zima … Tudi zid v prezbiteriju, v cerkvi na levi strani ob ministrantskih 

klopeh, kar »cveti« …, kar bomo skušali urediti do birme. 

Prizidek na dvoriščni strani župnišča je dobil svojo podobo in namembnost … 

Ob vsem tem pa ostaja še dolg, ki ga moramo vrniti. Vem, da je stiska vse 

hujša, a če stopimo skupaj, bo šlo. Zato vas še enkrat prosim, da bi pomagali. 

Kar koli naredimo, obnovimo …, je vsem v ponos in veselje. Morda bi pri 

mašah, ob velikonočnem blagoslovu jedi, ob praznikih in drugih priložnostih 

darovali kaj več, seveda tisti, ki še niste nič in ki zmorete … Če bi vsaka družina 

darovala vsaj 10 evrov, bi dolg poplačali. Prepričan sem, da tisti, ki z dobrim 

namenom darujete, ničesar ne pogrešate. Predvsem bi povabil tiste, ki do sedaj 

morda še niste uspeli prispevati za obnove v župniji, da ne nosijo bremen vedno 

eni in isti. Sami vidite, da se je naredilo veliko. Zato še enkrat lepo prosim za 

pomoč in Bog povrni. 


