
 

 

            ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                                  26. april 2015  

 

 

NEDELJA 4. VELIKONOČNA – NEDELJA DOBREGA PASTIRJA    

26.04.  

 

ob 7h     za farane                                                                        
ob 8.30   na Pernovem    za +Moniko Drev, obl.  
ob 10h   za +Angelo in Matevža Lešnik, obl.   

Ponedeljek Cita                                         

27.04.                 ob 19h   za +Adolfa Veber, obl. 

Torek Peter Chanel                                       

28.04.            ob 7h     za +Ivana Potočnik in vse Urbanove  

Sreda Katarina Sienska                                             

29.04.                                                   ob 7h     za rajne Cokan, Pliberšek in Bürgin  

Četrtek Pij V.                      

30.04.           ob 7h    za +Jožefo Šuperger                            

Petek JOŽEF DELAVEC – PRAZNIK DELA                                                                          

01.05. ob 7h    za +Rudija Gerčer  
ob 8.30   na Pernovem  za +Jožefo in Martina Golavšek, obl. 
ob 10h   za rajne Matkove starše, obl.  

Sobota prva sobota                                   

02.05.          ob 7h     za +Ivanko Žolnir   

NEDELJA 5. VELIKONOČNA      

03.05. 

 
  

ob 7h     za farane                                                                        
ob 8.30   na Pernovem   za +Branka, Silvo in Franca Pečnik  

ob 10h   za +Viktorja Kapitler                     
 



 
                   
* Svete maše 1. maja pri sv. Jožefu nad Celjem bodo ob 8., 10. in 18. uri.  
K maši ob 10h posebej vabljeni jubilanti okroglih obletnic porok.  
 
* V mesecu maju k šmarnicam lepo vabljeni otroci skupaj s svojimi starši, posebej še letošnji 
prvoobhajanci in birmanci. Šmarnice bodo ob 19. uri, bodite pa pozorni na izjeme.  
 

********************************************************* 

           OB NEDELJI DOBREGA PASTIRJA 

                  IN DUHOVNIH POKLICEV     
                                                                          
 
 

                                                                                    
 
 

Jn 10,11–18 

KDAJ BO VEČ DUHOVNIKOV? 

 

Ni naključje, da Cerkev premišljuje evangelij o dobrem pastirju na dan, ko moli za nove 

duhovne poklice. Kdo se lahko odloči za poslanstvo duhovnika, redovnice ali 

misijonarja? Kdo se lahko daruje za druge, pa naj bo to v zakonu, v družini, v 

duhovništvu ali redovništvu? Samo tisti, ki čuti, da je ljubljen. Daruje se lahko samo 

tisti, ki mu je bilo življenje darovano, in ljubi tisti, ki se zaveda, da ga je Bog ljubil prej. 

Najprej se moramo zavedati, da nam je Oče podaril ljubezen in smo ljubljeni Božji 

otroci, kakor pravi drugo berilo, šele potem mu lahko – napojeni od te ljubezni – 

»postanemo podobni«. Zahtevno poslanstvo duhovnega poklica pa tudi življenjske 

poklicanosti lahko uresničimo samo v tej zavesti.  

Zanimivo, da pomanjkanje duhovnih poklicev sovpada z nižjim številom sklenjenih 

zakonskih zvez, manjšim številom otrok v družinah, a s povečanjem nesmisla in 

brezupa bivanja ter sebičnosti ljudi. Res postajamo družba najemnikov. Delamo, ker 

moramo delati, in ne sprejemamo poslanstva v zavesti, da smo ljubljeni. Smo družba 

profita, kjer se ne govori o zastonjski ljubezni in o tem, da smo ljubljeni, ampak o 

zaslužku in dobičku. Duhovne poklice, trdne zakone in razumevajoče družine lahko 

pričakujemo samo tam, kjer bodo ljudje sposobni govoriti: »Oče nas ljubi, da bi se 

darovali za druge.« 
 

 

 

 

Jaz sem dobri pastir  

in svoje poznam  

in moje poznajo mene, 

kakor mene pozna Oče  

in jaz poznam Očeta;  

in za ovce dam  

svoje življenje.  
 

(Jn 10,14–15) 



                                                                                                                                                                                          Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brezpogojna ljubezen, ki ima vzor v očetovi ljubezni 
 

Nemalo sem se začudil, ko sem 
vprašal mladega fanta, kaj bi rad 
postal, zakaj hodi na gimnazijo, pa 
mi je brezvoljno odgovoril, da še 
čisto nič ne ve, kako bo z njim. Na 
gimnazijo hodi, ker pač nekam mora 
hoditi, vendar ga vse skupaj dosti ne 
veseli. Najbrž je fant iskreno izrazil 
prepričanje številnih današnjih 
mladih, ki jim šolanje, žal pa 

dostikrat tudi življenje samo, ni v veselje. V takem stanju si najbrž res morajo večkrat 
omisliti »žuriranja« in tako stanje duha nekako kar kliče po raznih omamah. Morda so 
se me fantove besede tako dotaknile, ker sem na neki način njegovo pravo nasprotje, 
saj sta mi delo in poslanstvo, ki ga opravljam, v veselje.  
Če delamo z veseljem, rešimo veliko problemov. Za tistega, ki rad opravlja svoje delo, 
se vse spremeni. Laže in bolje dela. Ne predstavljam si, da bi moral z odporom ali pa 
samo zaradi dolžnosti zjutraj na delo ali v takem duhu opravljati svoj poklic. Če to 
nanesemo na današnji evangelij, lahko rečemo, da dobri pastir opravlja svoje delo z 
veseljem, najemnik pa brez volje in veselja. Slednji dela, ker mora delati. Opravlja 
delo, ker nekaj pač mora početi, a pri svojem delu ni s srcem.  
Nasprotno pa »dobri pastir« z vsem žarom opravlja poslanstvo in zato »pozna svoje 
ovce«. Če se sprašujemo, od kod Kristusu taka ljubezen do svojih, nam na to odgovori, 
da On »pozna svoje«, »kakor Oče pozna« njega.  
Kristusova ljubezen do ljudi, ki je brezpogojna, ima vzor v Očetovi ljubezni do Sina. 
Najprej Oče ljubi Sina in v moči te ljubljenosti Sin ljubi Očeta in ljudi. Oče neizmerno 
ljubi Sina, a tudi Sin neizmerno ljubi svoje. 
Podoba dobrega pastirja še bolj zablesti ob podobi najemnika. Najemnika nihče ne 
ljubi, a tudi on ne ljubi nikogar. Sina pa ljubi Oče in sin vse dela v moči te ljubezni. 
Ker je tako ljubljen, lahko da celo svoje življenje. 
                                                                                                                                                                                                                            B. Rustja 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGLARSKA ŠOLA 
sv. Jožefa v Celju 
vas vabi k vpisu za novo šolsko leto 
2015/16 
V štiriletnem izobraževanju, ki poteka v sodelovanju z Glasbenimi šolami 
Celje, Šentjur in Velenje, boste prejeli široko glasbeno in liturgično znanje s 
poudarkom na obvladovanju orgelske igre in vokalne tehnike ter 
poznavanju zborovodskih in dirigentskih veščin. 
Za vse, ki vam manjka glasbenega predznanja, pa v pripravnici nudimo 
izobraževanje osnov klavirske tehnike in teorije. 
Zaradi vpisa na javne glasbene šole je vpisni čas in število vpisnih mest 
omejeno, zato pohitite s prijavo. 

vpis poteka v aprilu in maju 2015 
Vse dodatne informacije: 

tel.: 059 073 800, www.jozef.si 

e-mail: miha.lokovsek@jozef.si 


