SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
12. PON
Leopold Mandić
13. TOR
Fatimska Mati Božja
14. SRE
Bonifacij
15. ČET
Zofija
16. PET
Janez Nepomuk
17. SOB
Jošt
18. NED
5. velikonočna ned.
19. PON
Krispin
20. TOR
Bernardin Sienski
21. SRE
Timotej
22. ČET
Marjeta Kasijska
23. PET
Servul
24. SOB
Marija Pomagaj

OZNANILA

19.h + Alojzij Bitenc, obl.
7.30 + Janez Šink
19.h + Boštjan in Rudolf Kopač
19.h + starše Zajc

PODOBA DOBREGA PASTIRJA

19.h + Marija Jelenc
19.h
7.30
19.h
8.h
10.h

200 letnica milostne
podobe na Brezjah
+ Ivan Tepina
23. maja ob 20. uri:
večer slovenskih
+ Janez Plevnik, 30. dan
krščanskih.
izročil.
+ Stane Okršlar
24. maja ob 10. uri:
za žive in umrle župljane
slovesno bogoslužje.
+ Amalija, Jože Peternelj
Popold. srečanje mladih
in Vinko Poklič

19.h + starše Dovjak in Kokalj Verouk za prvoobhajance bo v ponedeljek,
7.30 + Dragica Poljanc, pogr. torek, sredo in četrtek
19.h + Marjeta Zalokar
ob 17. uri.
Spoved za starše bo v
19.h + Sonja in družina
petek ob 20 uri. Za
Kompare
prvoobhajance pa v
19.h + Marija in Janez Lotrič soboto ob 10. ali 17. uri.
19.h + Manca Benedičič, 30. d. Srečanje
biblične
skupine bo v četrtek,
15. maj po maši.
19.h
v zahvalo

8.h
za žive in umrle župljane Romanje v Dolenjski
25. NED
10.h + Mihael in Leopold
Lurd za čistilke cerkve
6. velikonočna ned.
Boškovč
in sodelavce bo v
soboto, 21. junija.
Namesto cvetja na grob so za svete maše
Prijavite se pri Justi
in cerkev darovali:
Gašperlin,
+ Leopoldu Miklavčič: sestre in nečaki, sestra Ivana, tel. 20 46 776
nečakinja Suzana, bratranec Franc Dolhar in Pepca,
Materinstvo je prvi
botru Janez Rozman in sosedje.
Božji
nasmeh otroku.
+Jožetu Štern: hčerka Marija z družino, nečaki in
Ogreval
ga bo
družine Tušek, Strniša, Tomažič in Levičik.
vse življenje.
Iskrena hvala in Bog povrni
(Miha Žužek)
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Že stara zaveza nam predstavlja
Boga kot dobrega pastirja, ko po
preroku Ezekielu pravi, da bo on
»sam pasel ovce in sam jim bom
dajal počitek« (Ezk 34,15). Gospod
poudarja, da bo zato, ker so voditelji
takratnega Izraela odpovedali, on
»sam poskrbel za svoje ovce« (11).
Ko ni bilo več upanja, je nastopil Bog,
ki bo sam pasel svoje ovce. Božji
poseg v brezupno stanje je zato za
ljudi znamenje upanja. Tudi vsak
človek, ki se zgleduje po dobrem
pastirju, prinaša drugim ljudem
upanje.
Dalje pravi Bog po preroku: »Pasel
jih bom, kakor je prav« (16). Dobri
pastir vodi svoje tako, da pove, kaj je
prav, in da se sam drži pravilne poti.
Ne gleda, kaj misli večina ali vplivni
ljudje, ampak dela in govori, »kakor
je prav«. Pastir vodi čredo, a zaradi
tega ni oddaljen od nje, ampak ji je
blizu.
To
zelo
poudarjajo
svetopisemske podobe. 23. psalm
govori, da pastir s svojo palico vodi
svoje na »zelene pašnike« in »k
vodam počitka«. Pastirjeva palica ni
grožnja, ampak nas »palica in opora
tolažita« ter dajeta tistemu, ki mu
sledi, gotovost tudi »po globeli
smrtne sence«.
Ko ljudje v nekem človeku

prepoznajo podobo dobrega pastirja,
postanejo do njega zaupljivi. Jezus v
evangeliju poudarja to zaupanje:
»Ovce poslušajo njegov glas in svoje
ovce kliče po imenu« (3) ter dalje
»hodi pred njimi in ovce gredo za
njim, ker poznajo njegov glas« (4).
Ker je bila podoba pastirja v
zgodovini zelo zlorabljena, je nujno
poudariti, da hoja za dobrim
pastirjem ni hoja črede, ki nič ne
misli.
Ne,
to
je
sledenje
posameznikov, ki zaupajo glasu
Pastirja, ki ljubi in pozna vsakega, ki
mu sledi.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

SKRIVNOST VERE

Bralci božje besede v nedeljo
18.5.2014 ob 8. uri:
1. berilo: Franc Strniša
2. berilo: Alenka Gašperlin
25.5.2014 ob 8. uri
1. berilo Ana Peklenik
2. berilo: Andreja Zupanc
25.5.2014 ob 10. uri
1. berilo: Mojca Naglič
2. berilo: Miha Jelovčan
Nedeljska in praznična
Božja beseda:
18.5.2014: 5. velikonočna nedelja
Apd 6,1-7; Ps 33;
1 Pt 2,4-9; Jn 14,1-12

Vaše srce naj se ne vznemirja.
Verujete v Boga, tudi vame
verujte! (Jn 14,1)
25.5.2014: 6. velikonočna nedelja,
nedelja turizma
Apd 8,5-8.14-17; Ps 66;
1 Pt 3,15-18; Jn 14,15-21

Kdor ima moje zapovedi in jih
spolnjuje, ta me ljubi; a kdor
ljubi mene, ga bo ljubil moj
Oče in ga bom ljubil jaz in se
mu razodel. (Jn 14,21).
Šmarnice so vsak večer ob 19. uri.
Jezus in Marija nas pričakujeta.
Otroci, in starejši lepo vabljeni

18. maja bomo skupaj s starši
k maši ob 10. uri pospremili
prvoobhajance.
Prvo obhajilo bodo prejeli:
Pia Benedičič
Katjuša Dolenšek
Eva Eržen
Julija Jerala
Klara Gašperšič
Maja Lombar
Elina Marondini
Maša Perčič
Nika Sajovic
Ajda Štempihar
Neja Tišler
Gašper Čeh
Mark Erik Jezeršek
Blaž Gregorc
Andraž Kramarič
Ažbe Logar
Bor Peklenik Urbanč
Lovro Tušek
Erik Žitnik
Prosimo, da bi se redno ob nedeljah
in praznikih udeleževali evharističnega slavja – svete maše. Tu
prejemamo moč za življenje po
evangeliju.
Kristus nas hrani s svojo ljubeznijo
in vodi v polnost božjega življenja v
večnosti.

K nekemu duhovniku je prišel mož,
ki se je hotel ponorčevati iz vere.
Duhovnika je vprašal: »Kako je to
mogoče, da iz kruha in vina nastane
Kristusovo telo in kri?«
»Če lahko že tvoje telo spremni
zaužito hrano v meso in kri, zakaj
tudi Bog ne bi mogel storiti česa
takega?« je rekel duhovnik.
»Kako je lahko v tako majhni hostiji
ves Kristus?« ni odnehal mož.
Duhovnik
mu
je
odgovoril:
»Pokrajina, ki leži pred teboj, je
velika, a tvoje oči so tako majhne.
Kljub temu je v tvojem očesu slika
cele pokrajine. Zakaj potem ne bi
bilo mogoče, da bi v malem koščku
kruha bil navzoč ves Kristus?«
Mož je postavil še tretje vprašanje:
»Kako pa je lahko isti Kristus
navzoč v vseh vaših cerkvah?«
Duhovnik je vzel ogledalo, ga vrgel
na tla in potem razložil: »V vsakem
posameznem koščku lahko hkrati
vidiš svojo podobo.«
Oznanjevalc 88/89

ORATORIJ 2014

Osrednja oseba letošnjega Oratorija
ki nosi geslo: »Na tvojo besedo«, je
apostol Peter. Geslo oratorija izhaja
iz Petrovega pogovora z Jezusom
(Lk 5,5). Jezusov ukaz, naj po
celonočnem ribolovu še enkrat
odrine na globoko in vrže mreže, je
nasprotoval vsemu, kar je do tedaj
Peter vedel o ribolovu in svetu okrog
sebe. Kljub temu je v sebi čutil
zaupanje in vero v tega nenavadnega
Učitelja. Na njegovo besedo je storil,
kakor mu je ukazal, in glej: ulov je
bil preobilen.
Apostol Peter je ena osrednjih
osebnosti krščanske vere, voditelj
apostolov in prvi papež. Njegovo
življenjsko pot bodo otroci na
oratoriju spoznavali preko zgodbe,
ki jo je napisal dramski igralec
Gregor Čušin.

Vabljeni na Oratorij, ki se prične
na Kokrici v nedeljo, 6. julija ob
10. uri. Prijave sprejemamo ob
sobotah in nedeljah do 25. maja
po sveti maši

