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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Moje ovce poslušajo
moj glas in jaz jih poznam
in hodijo za menoj.
In jaz jim dam
večno življenje:
in nikoli se ne bodo
pogubile in nihče jih ne bo
iztrgal iz moje roke.
(Jn 10, 27-28)

44.. VVEELLIIK
KO
ONNO
OČČNNAA NNEED
DEELLJJAA...

Jezus, ljubitelj čistosti, stori, da
krščanski starši vzgajajo svoje
otroke v duhu požrtvovalnosti
in da velikodušno darujejo
za tvojo službo tiste, ki jih ti kličeš.
Izberi in privabi med našo mladino
tiste, ki nam bodo darovali daritve
svete maše, delili zakramente, molili
in se za nas žrtvovali.
Varuj jih pred
zunanjimi in
notranjimi
nevarnostmi
in daj jim
stanovitnost
v poklicu,
da postanejo
duhovniki po
tvojem srcu.

PPO
OD
DO
OBBAA PPAASSTTIIRRJJAA D
DAANNEESS??

V prvih krščanskih stoletjih so Jezusa
Kristusa radi upodabljali kot dobrega
pastirja. Stoji sredi črede ali pa stopa
pred njo in jo vodi na bogato pašo
Božje besede. Jezus se sam v evangeliju imenuje Dobri pastir. Ni najemnik,
marveč pravi pastir, ki mu ovce pripadajo. Zato jih v vsaki nevarnosti
varuje in je pripravljen umreti zanje.
Kaj naj danes, v dobi računalništva,
informacijske revolucije in osvajanja
vesolja počnemo s podobo pastirja?
Ali ima prilika po dvajsetih stoletjih
še sploh kaj povedati današnjemu
človeku? Ali ne spada v neki docela
drugačen, časovno in krajevno od-

maknjeni svet? Predvsem pa danes
nihče ne mara, da bi ga primerjali z
ovco. Beseda je postala že kar podcenjujoča.
A vendar: podoba pastirja z ovco
razodeva globoke resnice o Bogu in
Jezusu kot rešitelju, govori pa tudi o
nas, saj je nadvse sodobna in dragocena, čeprav na prvi pogled deluje
drugače. Lahko nam je spomin in
opomin na pristne, prvinske odnose
človeka do drugih živih bitij in do
narave sploh. Na odnose skrbi, varovanja, odgovornosti, ki se jih bomo
spet morali naučiti, če bomo hoteli
preživeti.
Ta lik nam zastavlja prenekatero
vprašanje. Je namreč simbol naše
odgovornosti ne le za živali, za naravo, ampak predvsem za druge ljudi.
Vsakemu se kdaj zgodi, da drugega
dvigne, reši in »zadene na rame«, ali
pa ga prezre, pusti in gre mimo. Drug
drugega moramo prenašati in kdaj
pa kdaj prevzeti del njegovega bremena.
V svetu, kjer veljajo predvsem moč,
uspeh, pogum in podjetnost, v svetu,
ki je zaznamovan z nasiljem nad človekom in nad naravo, nas podoba
pastirja z ovco na mah spomni, kako
zelo potrebno je usmiljenje. Mar ne
uporabljamo te lepe besede največkrat v njeni nikalni obliki: 'neusmiljen',
'brez usmiljenja'? Ali ni v današnjem
svetu vedno manj plemenite človeške,
zlasti materinske, ženske drže usmiljenja? Usmiljenja do ljudi, do živali,
do vseh in vsega okoli nas?
Po: TV Slovenija – 1995

DUHOVNI POKLIC

Vstali Jezus nas na
nedeljo duhovnih
poklicev zbira okrog
župnijskega oltarja
in nagovarja s prav
posebnimi, zgovornimi odlomki iz Svetega pisma. On, ki
je za nas sprejel trpljenje in smrt, je
vstal od mrtvih in živi. Ta Jezus želi
danes nadaljevati svoje delo po duhovnikih, redovnikih in redovnicah,
po misijonarjih, po vsakem izmed nas.
Vsak, še posebej pa duhovni poklic,
je Gospodovo delo. Nobeden si ne
more sam izbrati poklica. Izbere in
pokliče Bog.
Jezus kot dobri pastir skrbi za svoje
ovce. Vsakega človeka do potankosti
pozna in želi vsakega pripeljati k sebi,
v nebesa; tudi tistega, ki Jezusa ne pozna, ali celo tistega, ki mu nasprotuje.
On namreč daje svoje življenje za vse
ljudi, kakor dobri pastir daje življenje
za svoje ovce. Zato želi, da bi ga vsi
ljudje spoznali in začutili njegovo
iskreno ljubezen.
Po: Vi ste priče

Prepričan sem, da bi bilo človeško
življenje močno pusto in prazno,
če bi ga vedno spremljala
samo veselje in radost.
Težke preizkušnje nam prinašajo
jasna spoznanja in duhovno moč,
ki nas krepi v brezizhodnih trenutkih
in nam pomaga, da premagamo
temo, kadar se zgrinja nad nas.
(Franz König)
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NEDELJA

4. VELIKONOČNA – DOBREGA PASTIRJA * Anzelm

21. 04. 2013

07.00 … za
09.00 … za
… za
10.30 … za
… za

PONEDEL.

Hugo, škof * Leonid, mučenec * Agapet, papež

22. 04. 2013

07.00 … za + Terezijo JURENEC (7. dan)
… za + Marijo NOVAK
* maš.: Janez B., Jože K.

TOREK

Jurij, mučenec, zavetnik Ljubljane * Adalbert

23. 04. 2013

19.00 … za + Jožefa ŠTORMAN in starše
… za + Stanislava GROBELŠEK (30. dan)

žive in rajne farane
+ Jožico ROMIH (obl.) in vse ROMIHOVE
+ Vlada MAJER (30. dan)
* m.: Janez B., Jože K.
+ Ivico KRAJNC (30. dan)
+ Berto PEČOVNÍK (ŽPS)
* m.: Janez B., Jože K.

* maš.: Janez B., OP

SREDA

Fidelis iz Sigmaringena, d., m. * Marija Kleopova

24. 04. 2013

07.00 … za + Franca in Mirka VAŠL

ČETRTEK

Marko, evangelist * Erminij, opat, škof

25. 04. 2013

18.30
adoracija pred Najsvetejšim
19.00 … za + Silvo TURNŠEK
… po namenu

* maš.: Janez B., OP

PETEK

Marija, Mati dobrega sveta * Štefan Permski

26. 04. 2013

19.00 … za + Stanislavo (1. obl.) in Antona RAZGORŠEK
… za + Anico in Janeza PRESTOR ter
Vinka ROZMANIČ
* maš.: Janez B., OP

SOBOTA
27. 04. 2013

Cita, dekla, devica * Hozana Kotorska, samotarka
19.00 … za + Franca (obl.) in Vido CVENK
… za + Nežo PÓVŠE
* maš.: Janez B., OP

NEDELJA

5. VELIKONOČNA * Peter Chanel, duh. muč

28. 04. 2013

07.00 … za
09.00 … za
… za
10.30 … za
… za

žive in rajne farane
+ Frančiško (obl.) in Antona ŽGANK
+ Ljudmilo FLORJANC
* m.: Janez B., OP
+ Dominika in Danijela ŽGANK (obl.)
+ Rudolfa KORBER (30. dan)
* m.: Janez B., OP

OBVESTILA - VABILA

Danes je tudi papeška
nedelja. Papež (od gr.
páppas – oče) je naslednik apostola Petra,
rimski škof. Ker je Peter
bil prvi med apostoli,
ima papež kot njegov naslednik prvenstvo v zboru škofov. Kot Kristusov
namestnik je najvišji pastir Cerkve.
Molimo za sedanjega papeža Frančiška (roj. ime: Jorge Mario Bergoglio).
Rodil se je 17. dec. 1936 v Buenos
Airesu (Argentina) očetu Mariu (železničar) in materi Regini (gospodinja).
Odraščal je še s štirimi brati in sestrami … Naj nam bo vsem trden temelj
edinosti vere in občestva ljubezni!
Ob sklepu tedna molitve za duhovne
poklice, to nedeljo, 21. aprila ob 15.
uri bo v cerkvi svete Neže v Libojah
dekanijska molitvena ura v ta namen.
Molivci za duhovne poklice in vsi, ki
se zavedate, kako potrebno je moliti
za svetost poklicanih, si organizirajte
prevoz in bodite navzoči. Če ne uspete
najti svojega prevoznika, pridite ob
14.30 pred našo župnijsko cerkev; na
razpolago bo nekaj šoferjev s prostimi
mesti v svojih avtomobilih.
V torek, 23. aprila ob 9.00 bo pri sv.
Jožefu v Celju šola komunikacije in
javnega nastopa za starejše (T. O.).
V četrtek, 25. aprila bo v škofijskem
domu v Vrbju predavanje: 'Verujem
v poslednje reči'.
V soboto, 27. aprila ob 9.30 bo v Stični
srečanje za animatorje posvečenih
Jezusovemu in Marijinemu Srcu.

PRIDI IN POGLEJ.

SLO pastoralni načrt
Krovni dukoment, 54:
3. temeljno načelo pastoralnih sprememb: Od poučevalne v dialoško in
pričevalno govorico.
Tretje načelo se nanaša na pastoralni
in oznanjevalni slog ter na spremembo v načinu govorice. Namesto moraliziranja in očitkov mora oznanjevanje
in podajanje temeljnih resnic vere
postati odgovor na človekova bistvena
vprašanja in iskanja. Nova evangelizacija zahteva dialog s človekom in
osebno pričevanje. Namesto, da vztrajamo na stališču, 'jaz vem, kaj ti moraš',
zavzamemo držo 'midva skupaj iščeva' Božje sporočilo in Božjo voljo.
'Dvorišče poganov', se pravi dialoško
razmerje z neverujočimi, je eden od
prostorov, kjer tretje načelo lahko
pride še posebej do izraza.
SALEZIJANCI

Leta 2015 bomo
obhajali 200-letnico
rojstva »očeta in učitelja mladih«. Že
štiri leta poteka svetovno popotovanje
'urne' s posmrtnimi ostanki sv. Janeza
Boska. Do leta 2015 bodo njegove relikvije obiskale vseh 5 celin oziroma
130 držav. V Cerkvi na Slovenskem
bomo svetnikove relikvije gostili od
1. do 17. maja 2013. To pobudo so na
67. redni seji SŠK pozdravili tudi pastirji Cerkve na Slovenskem. Zapisali
so: Škofje pobudo pozdravljamo in
smo v dogovoru z organizatorji pripravljeni sodelovati pri tem dogodku!
Relikvije bodo obiskale vse škofije.

