29. april 2012

NEDELJA

4. VELIKONOČNA - nedelja Dobrega Pastirja

29.04.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +D ušana Pečnik
ob 10h za +A nico K ugler, obl.

Ponedeljek

Pij V., papež

30.04.

ob 19h za +Jožeta in R ozalijo A šenberger

Torek

JOŽEF DELAVEC – PRAZNIK DELA

01.05.

ob 7h za rajne M atkove starše, obl.
ob 8.30 na Pernovem za +Franca in B ranka Pečnik
ob 10h za +A lojza Lešnik

Sreda

Atanazij

02.05.

ob 19h za +M artina G olavšek in O žbelakove

Četrtek

Filip in Jakob, apostola

03.05.

ob 19h za rajne V idenškove, obl.

Petek

Florijan – prvi petek

04.05.

ob 19h za +Jožefo in Jožeta Podvršnik in sorodnike

Sobota

prva sobota

05.05.

ob 19h za +M arico in M artina V olf

NEDELJA

5. VELIKONOČNA

06.05.

ob 7h
ob 8.30
ob 10h

za farane
na Pernovem za +Jožeta in družino Strupeh
za +Stanka in starše A rnšek

*
V mesecu maju obhajamo lepo staro slovensko pobožnost: šmarnice. Lepo
vabljeni otroci, pa seveda tudi odrasli! Šmarnice z mašo so ob 19. uri (razen morda
kakšne nujne redke izjeme).

*************************************************************
OB NEDELJI DOBREGA PASTIRJA IN DUHOVNIH POKLICEV
Razmislimo ob nedelji Dobrega pastirja
Kaj lahko storimo za rast novih duhovniških poklicev med slovenskimi katoličani?
Vsi moramo poživiti svojo vero, ki mora biti izrazito evangeljska, po zgledu prvih kristjanov,
ki so se med seboj imeli radi in med katerimi so se v blagoslovljeni rodovitnosti rojevali vedno
novi duhovniški poklici.
Skrbeti moramo, da bodo naše družine fizično, moralno in duhovno zdrave. Glavni vzrok
pomanjkanja duhovniških poklicev je razpad družine. Vse moramo storiti, da se bodo v našem
narodu ponovno razcvetale »močne« družine, polne življenjskega optimizma, upanja in veselja
ter ljubezni do otrok. Ob vlogi matere naj v polnosti zaživi tudi vloga očeta, potem pa tudi
otrok, vse v medsebojni harmoniji.
Poskrbeti je treba za dobro, modro, sodobnim razmeram primerno, vsestransko usklajeno
vzgojo otrok in mladine. Pri tem naj bi dogovorno sodelovale vse tri za vzgojo dogovorne
ustanove: družina, šola in Cerkev. Kot je spodbujal že sredi 19. stoletja veliki slovenski
vsestranski učitelj in škof in Anton Martin Slomšek.
Pri vseh svojih prizadevanjih za rast novih duhovniških poklicev moramo veliko moliti. Nove
duhovnike si mora vsako občestvo dobesedno izmoliti. Z zaupno, vztrajno, pogosto,
mnogostransko molitvijo.
»Nedelja Dobrega pastirja« naj nas zato še posebej spodbudi, da bomo vsi slovenski katoličani
vse storili, da bo naša krajevna Cerkev imela dovolj dobrih duhovnikov za vse rojake doma in
po svetu.
Po: S. Janežiču

Jaz sem dobri pastir
in poznam svoje
in moje poznajo mene,
kakor Oče pozna mene
in jaz poznam Očeta.
Svoje življenje dam za
ovce.
Imam še druge ovce,
ki niso iz tega hleva.
Tudi tiste moram
pripeljati
in poslušale bodo moj
glas
in bo ena čreda, en
pastir.
(Jn 10,14–16)

