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Iz svetega evangelija po Luku (Lk 12,32-48) 
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ne boj se, mala čreda, kajti vaš Oče je 
sklenil, da vam dá kraljestvo. Prodajte svoje premoženje in dajte vbogajme. Naredite 
si mošnje, ki ne ostarijo, neizčrpen zaklad v nebesih, kamor se tat ne približa in kjer 
molj ne razjeda. Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce. Vaša ledja naj bodo 
opasana in svetilke prižgane, vi pa bodite podobni ljudem, ki čakajo, kdaj se bo 
njihov gospodar vrnil s svatbe, da mu odprejo takoj, ko pride in potrka. Blagor tistim 
služabnikom, ki jih bo gospodar ob svojem prihodu našel budne! Resnično, povem 
vam: Opasal se bo in jih posádil za mizo. Pristopil bo in jim stregel. In če pride ob 
drugi ali tretji nočni straži in jih najde takó, blagor jim! 
Védite pa: Če bi hišni gospodar vedel, ob kateri uri pride tat, ne bi pústil vlomiti v 
svojo hišo. Tudi vi bodite pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin 
človekov.« Peter je rekel: »Gospod, ali pripoveduješ to priliko za nas ali za vse?« 
Gospod je dejal: »Kdo je torej zvesti in preudarni oskrbnik, ki ga bo gospodar 
postavil nad svojo služinčad, da ji odmeri hrano ob pravem času? Blagor tistemu 
služabniku, ki ga bo njegov gospodar ob prihodu našel, da tako dela! Resnično, 
povem vam: Čez vse svoje premoženje ga bo postavil. Če pa ta služabnik reče v 
svojem srcu: ›Moj gospodar zamuja s svojim prihodom‹ in začne pretepati hlapce in 
dekle, pojedati, popivati in se upijanjati, bo gospodar tega služabnika prišel ob 
dnevu, ko ga ne pričakuje, in ob uri, za katero ne ve; presekal ga bo na dvoje in mu 
dal delež z neverniki. Kajti tisti služabnik, ki spozna voljo svojega gospodarja, a 
ničesar ne pripravi in ne dela po njegovi volji, bo hudo tepen. Tisti pa, ki je ne spozna 
in stori kaj takega, kar zasluži udarce, bo malo tepen. Od vsakega, ki mu je bilo veliko 
dano, se bo veliko zahtevalo, in komur so veliko zaupali, bodo od njega toliko več 
terjali.«  

MARIJINO VNEBOVZETJE  ali Veliki šmaren, 15. avgust - 
Na slovesni zapovedani praznik Marijinega vnebovzetja 
bomo obnovili izročitev nas samih in slovenskega naroda 
Materi Božji. 

Marijino vnebovzetje v Petrovčah  
– 14. avgusta bodo ob 19.30 večernice, nato maša s procesijo. 
- 15. avgusta bodo maše ob 6.30, 8.00, 10.00, 12.00 (za bolne 
in ostarele)in ob 19.00 (za mlade, sodeluje skupina 
Dominik). 

Župnijsko romanje na Ptuj bo v soboto, 7. septembra 2019, odhod avtobusa ob 7. 
uri. Romarsko sveto mašo bomo imeli v cerkvi sv. Leopolda, ki je bila pred kratkim 
posvečena. Cena romanja s kosilom je 20 €. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 11. avgust 

19. nedelja med letom 

Klara, devica,                    
redovna ustanoviteljica 

  800  †† Alojz in Marija Feuš,  
               Anton in Marija Golobič 
  930   † s. Mara Vampelj 
1800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: ††  Franc in Stane Jakopič 

          † Frančiška Tovornik (gr. 11) 

PONEDELJEK, 12. avgust 
Ivana Šantalska, vdova, red. 

    800  v zahvalo za zdravje pri živini 
1800 † Jožefa Tomažič (8. dan) 

          † Frančiška Tovornik (gr. 12) 

TOREK, 13. avgust 
Poncijan in Hipolit, mučenca 

    800  †† iz družine Prešeren 
1800  v priprošnjo Mariji 

          † Frančiška Tovornik (gr. 13) 

SREDA, 14. avgust 
Maksimilijan Kolbe, duh., muč. 

    800  †† iz družine Puc 
1800  † Janko Babič 

          † Frančiška Tovornik (gr. 14) 

ČETRTEK, 15. avgust 

MARIJINO VNEBOVZETJE  

- veliki  šmaren  

Tarzicij, mučenec 

  800  †† Marija in Anton Podrgajs 
  930   † Majda Kink 
1800  † Marija Tanjšek 
1100   Tremerje: ††  Ludvik Lešek,  
                                    Angela in Ivan Skale       
 1600  Miklavž: za žive in †† župljane in dobrot. 

           † Frančiška Tovornik (gr. 15) 

PETEK, 16. avgust 
Rok, romar spokornik  

    800  †† starši in vsi iz družine Bobnič 
  800   † Frančiška Tovornik (gr. 16) 
1800  † Leopold Esih (obl.) 

SOBOTA, 17. avgust 
Evzebij, papež, mučenec 

    800   † Frančiška Tovornik (gr. 17) 
1800  za duhovno spreobrnjenje družine 

NEDELJA, 18. avgust 

20. nedelja med letom 

Helena (Alenka), cesarica 

  800  † Martin Topole 
  800  † Frančiška Tovornik (gr. 18) 
  930   † Stanislav Gorenjak (30. dan) 
1800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: ††  Silva in Kristjan Tamše 
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