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Dobri pastir da življenje za svoje ovce
isti čas je Jezus
rekel: »Jaz sem
dobri pastir. Dobri
pastir da svoje
življenje za ovce.
Najemnik pa, ki ni pastir in ovce
niso njegove, pusti ovce in zbeži,
ko vidi, da prihaja volk, in volk jih
pograbi in razkropi. Je pač najemnik in mu za ovce ni mar. Jaz sem
dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor Oče pozna
mene in jaz poznam Očeta. Svoje življenje dam za ovce.« (Jn 10,11-15)
Duhovnik je tisti, ki nam more posredovati
odpuščanje grehov, vrniti mir in spravo z Bogom.
Duhovnik je vzet izmed ljudi in postavljen za ljudi.
Kaj neki bi bilo, če jih ne bi imeli? Cerkve bi bile brez
evharistije, nikogar ne bi bilo, ki bi nam delil
zakramente, nas tolažil, bodril in učil.
Zahvalimo se Jezusu za duhovnike in ga prosimo za nove duhovne poklice.

DOBRI PASTIRJI DANAŠNJEGA ČASA
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lovek potrebuje Boga. Do njega
moramo priti osebno. Ta pot je težka,
zato nam mora nekdo pomagati, nam z
besedo in zgledom pokazati pot. To
poslanstvo je Jezus zaupal svojim prijateljem
apostolom, ko je pri zadnji večerji ustanovil
zakrament svetega reda – duhovništva. Pri
izvrševanju tega poslanstva naj bi se
zgledovali po njem, ki se nam predstavlja kot
dobri Pastir. Ovce poslušajo njegov blagi glas in gredo za njim. Palico in
gorjačo ima v roki, da ovce brani pred volkovi, ne pa, da jih strahuje. Od
vsakega pastirja, kakor imenujemo tiste, ki so s posebni posvečenjem
postavljeni v službo Božjega ljudstva – od papeža do zadnjega kaplana, Božji
klic zahteva toplo človečnost. Sicer pa vsak od njih ni nič bolj kristjan kot
katerikoli drugi krščenec. Ima le posebno poslanstvo, zakramentalno milost in
zato večjo odgovornost. Drugače pa ostane človek, ki je »vzet izmed ljudi in
postavljen ljudem v korist» glede tega, kar se nanaša na Boga: da daruje
daritve in žrtve za grehe. Na današnjo nedeljo je vsa Cerkev združena v
molitvi za duhovne poklice. Tudi mi se priključimo tej molitvi:
Gospod Jezus, Božji Pastir duš, ti si poklical apostole, da bi postali ribiči ljudi.
Pritegni tudi danes k sebi goreče in plemenite fante iz naših družin ter jih naredi
za svoje učence in služabnike. Zbudi v njih željo po odrešenju vseh ljudi, za katere
na naših oltarjih vsak dan obnavljaš svojo daritev na križu. Pokaži jim, Gospod,
vse pokrajine, kjer toliko naših sester in bratov prosi za luč resnice in gorečo
ljubezen. Naj odgovorijo tvojemu klicu, postanejo sol zemlje in luč sveta. Na zemlji
naj nadaljujejo tvoje delo odrešenja in gradijo tvoje skrivnostno telo, ki je Cerkev.
Tudi številna in velikodušna srca deklet milostno pokliči, Gospod. Vlij jim
hrepenenje po evangeljski popolnosti in zbudi v njih željo, da se bodo službi za tvojo
Cerkev ter za uboge in bolne žrtvovale z vsem žarom in vso močjo tvoje ljubezni.
Amen.

KAKO OŽIVITI OSEBNO VERO?
olitev je s krstom postala naša
osebna izkaznica. Kakor z
vsakdanjim
prehranjevanjem
vzdržujemo pri življenju svoje biološko
življenje, tako z molitvijo ohranjamo,
hranimo in krepimo v sebi Božje življenje, ki
smo ga prejeli pri krstu. Če ne molimo, naše
krščansko življenje lahko sčasoma postane
»zaprašeno«, da nismo več sposobni gledati
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na življenje in svet z očmi vere oz. z Božjo logiko, temveč zgolj s človeško
modrostjo, ki vidi blagoslov le v osebnem zadovoljstvu, v različnih priznanjih,
v uspešni karieri in super rezultatih, v odnosih brez težav; prekletstvo pa v
bolezni, trpljenju, neuspehu, pomanjkanju, izgubi … Z molitvijo življenje ne
postaja enostavnejše in brez trnja, vendar pa nanj gledamo z drugačne
perspektive. Molitev ne odvzema preizkušenj, a nam ponuja možnost, da tudi
tam, kjer se zdi, da ni več rešitve in da je vse zaman ter da je prostor samo še
za smrt, vidimo in zaznamo življenje, ki je morda še skrito kot seme v zemlji,
ki pa le čaka, da bo vzbrstelo. Tega človeška modrost ne more doumeti, to
lahko sprejme le nekdo, ki mu je molitev kot zrak, ki ga stalno vdihava.
Gospod nas vabi, da se v molitvi odpremo Njegovi milosti, ki nam bo
pomagala k temu, da bomo v sočloveku videli Jezusa ter da bomo drug v
drugem gledali že odrešenega človeka. Čim bliže bomo Bogu, tem bliže bomo
tudi drug drugemu.

1. MAJ – SV. JOŽEF DELAVEC
Katoliški cerkvi 1. maja obhajamo god sv.
Jožefa delavca, moža Device Marije in
Jezusovega krušnega očeta. Sv. Jožef je bil po
svetopisemskem izročilu mizar, zato velja za zgled
človeka, ki si je z delom služil kruh, vzdrževal družino
ter skrbel za vzgojo in rast Jezusa Kristusa. Vsebina
godovnega dneva izhaja tudi iz zgodovinskih
okoliščin delavskega vprašanja. Papež Leon XIII.
(1878–1903) je leta 1891 objavil okrožnico Rerum
novarum (Nove stvari), s katero je podprl delavsko
vprašanje ter spregovoril o industrijskih delavcih, sindikatih in poštenih
plačah. Okrožnica je postala temeljno besedilo sodobnega družbenega nauka
Cerkve, saj je človekovo delo prvič obravnavala s krščanskega vidika, pri
čemer je izhajala iz svetopisemskega izročila. Obsežno je spregovorila o
položaju delavcev, ki so bili v tistem času socialno nezaščiteni, njihov status
pa ni imel pravnega okvira. Lik sv. Jožefa je zgled tako za delavce kot
delodajalce. Slednji so zavezani k zagotavljanju poštene plače, ki omogoča
dostojno življenje. Višina plače mora ustrezati življenjskim potrebam in
razmeram, v katerih delavci živijo. Vsi subjekti civilne družbe si morajo
prizadevati za urejeno razmerje med delom in kapitalom ter z dialogom urejati
delavska vprašanja, neomejeno konkurenco ekonomske moči in varovanje
osebne lastnine, ki je namenjena družbeni funkciji. (Po - RKC)
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Pomagajmo preživeti in živeti!
Slovenska karitas organizira dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti in živeti.
Akcija je namenjena ljudem v stiski, ki se v Sloveniji srečujejo z različnimi
oblikami pomanjkanja. Stiske mnogih so se ob epidemiji še poglobile. Na
stojalu za verski tisk so na voljo položnice. Vzemite jih in pomagajte ljudem
v stiski!
 Maše so v ponedeljek, sredo, petek in soboto v cerkvi ob 19. uri, v torek in
četrtek pa v kapeli ob 7.30 uri. Ne bojte se priti k maši med tednom!
 Redni verouk v živo za vse razrede se bo začel v ponedeljek. 3. maja.

25. 4.
NEDELJA

26. 4.
PONEDELJEK
27. 4.
TOREK

4. velikonočna - nedelja
Dobrega Pastirja
Marko Evangelist
Erminij, opat, škof
Marija, Mati dobrega sveta
Štefan Permski, škof

8h V ZAHVALO IN
PRIPROŠNJO ZA
ZDRAVJE
10h ZA ŽIVE IN RAJNE
ŽUPLJANE
19h + SLAVKO RODIČ

Cita, dekla, devica – dan upora 7.30h ZA OZDRAVITEV
DRUŽINSKEGA
– d.p.
DEBLA

28. 4.
SREDA
29. 4.
ČETRTEK
30. 4.
PETEK

Peter Chanel, duhovnik,
mučenec

19h + JANKO DREV
osmina

Katarina Sienska, devica,
7.30h ++ OCVIRKOVI IN
DUH. JANEZ
cerkvena učiteljica, sozavetnica
ZUPANC
Evrope
Pij V., papež

19h + TONE JAVORNIK

1. 5.
SOBOTA

Jožef Delavec – praznik
dela – d.p.

8h + JANEZ OCVIRK
19h + JANKO DREV

2. 5.
NEDELJA

5. velikonočna nedelja
Atanazij, škof, cerkveni
učitelj

8h ++ KLEPEJEVI
ZA ŽIVE IN RAJNE
ŽUPLJANE
10h + ŠTEFKA IN
MARTIN DREV

Župnijsko oznanilo izdaja Župnija Petrovče, odgovorni urednik
p. Vanči Arzenšek, fotografije, oblikovanje in računalniška obdelava Srečko Klepej
elektronska pošta: dominikanci.petrovce@rkc.si tel. 03/714-03-00

