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NEDELJA 4. VELIKONOČNA – NEDELJA DOBREGA PASTIRJA            

08.05.  
 

                              

7.00     za farane                 

8.30     na Pernovem  za +Karlija Lobnikar,     

                              Julijano in Franca Špeglič ter sorodnike                                                    

10.00   za +Alojza Golčer, obl.                   

Ponedeljek Izaija                         

09.05.                 19.00   za rajne Bezjakove                  

Torek Job                                                  

10.05.     19.00   za +Franca Novak z Gorice, obl.                        

Sreda Pankracij                         

11.05.                                                 19.00   za +Ivano Volf, obl.                                   

Četrtek Leopold Mandić                              

12.05.         19.00   za +Avgusta in Amalijo Pečnik, obl.  

Petek Fatimska Mati božja                   

13.05.  19.00   za +Ivana Perc, osmina                        

Sobota Bonifacij                                  

14.05.                 19.00   za r. starše Florjanc in Borinc ter Minko Stopar                  

NEDELJA 5. VELIKONOČNA        

15.05.  
 

                       

7.00     za farane                 

8.30     na Pernovem  za +Ljudmilo in Martina Rednak  

10.00   za +Jožeta in Marijo Videnšek, obl.       
 

 



 

  

44..  vveelliikkoonnooččnnaa  nneeddeelljjaa  --  nneeddeelljjaa  ddoobbrreeggaa  ppaassttiirrjjaa,,  

ssvveettoovvnnii  mmoolliittvveennii  ddaann  zzaa  dduuhhoovvnnee  ppookklliiccee  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

EEVVAANNGGEELLIIJJ  

Dobri pastir daje večno življenje 

Iz svetega evangelija po Janezu  

Tisti čas je Jezus rekel: »Moje ovce poslušajo moj glas; jaz jih poznam in 

hodijo za menoj. Dajem jim večno življenje; nikoli se ne bodo pogubile in 

nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke. Moj Oče, ki mi jih je dal, je večji od 

vseh, in nihče jih ne more iztrgati iz Očetove roke. Jaz in Oče sva eno.« 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Jn 10,27–30 

ŽUPNIJA IN DUHOVNI POKLIC 
 
Sveti  Janez Krizostom nam odkrije lepoto župnijske skupnosti, ko pravi, da je župnija zedinjenje 
duhov, soglasje duš, vez ljubezni in molitev duhovnikov. Katekizem Katoliške cerkve pa nam pove, 
da je župnija evharistična skupnost in srce liturgičnega življenja krščanskih družin, kraj molitve, 
sodelovanja pri svetem bogoslužju  in medsebojne pomoči. Hudo je, če se vse skupaj zaključi za 
štirimi zidovi cerkve ali domačega doma. Po Jezusovem zgledu smo poklicani k nenehnemu 
potovanju k drugim. Prva Cerkev je glede tega zelo dejavna. Marsikomu je  edina skrb njegovega 
krščanstva, da naroči sveto mašo, da bo na tisti in tisti datum, da kolikor toliko obiskuje sveto mašo 
in moli. Biti kristjan pomeni, da mi ni vseeno, kaj se dogaja z mojimi župljani. Preveč smo ujeti v 
ritem svojih težav, predani temu svetu. Premalo iščemo. Seveda ne gre samo za vidne poti. Potuje 
naj vsaj naša molitev. Le–ta je pravzaprav temelj vsakega našega iskanja. Ob tem bomo po Božji 
milosti našli ljudi, ki se bodo velikodušno odločili in izbrali duhovni poklic. 
Župnija je tudi kraj, kjer Gospod kliče v duhovniško in redovniško življenje, v svobodno izbrano 
neporočenost in v devištvo iz ljubezni do  Božjega kraljestva. Vsem, ki menijo, da imajo tak poklic, je 
sveti Janez Pavel II. dejal: Vztrajno molite, da boste prišli do potrebne jasnosti. Potem pa izrecite 
veseli Da. Bog prav gotovo kliče tudi mlade iz naše župnije. Mi jim pomagajmo in vztrajno molimo, 
da bodo prišli do prave jasnosti.  
Naj se nas torej dotaknejo besede svetega papeža Janeza Pavel II., ki je dejal: »Župnija je 
krščanska skupnost, pred katero je svetal zgled Dobrega pastirja in ki se zbira okrog svojega 
župnika in duhovnikovih sodelavcev. Zato vam pravim: Ljubite svoje duhovnike! Cenite jih, 
poslušajte jih, hodite za njimi. Vsak dan molite zanje. Ne pustite jih samih, ne k oltarju ne v 
vsakdanjem življenju. Nikoli ne nehajte moliti za duhovne poklice in za zvestobo tistih, ki so se že 
posvetili Gospodu in dušam.«   
                                                                                                                                                                                        Po: E. Mozetič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

* Dekanijska karitas Petrovče vabi v torek, 10. maja, ob 20. uri               

na 25. jubilejni dobrodelni koncert »Z roko v roki«, ki bo v Domu II. 

slovenskega tabora v Žalcu.  

Na koncertu bodo nastopili: Klapa skala, Marko Vozelj, vokalna skupina 

Eros, Vili Resnik, ansambel Šepet, Žiga Deršek, Nika Oman, skupina Vzrock 

in plesalec Jernej Brenholc. 

Vstopnice dobite v zakristiji in eno uro pred koncertom na blagajni.        

Cena vstopnice je 15 €.  

 

* V letu 2022 tednik Družina praznuje 70-letnico izhajanja. Ob tem 

jubileju vam Družina poklanja en mesec brezplačne naročnine, za 

nadaljevanje se boste odločili potem. V zahvalo za sodelovanje vam bodo 

poslali majhno darilce: zvonček.  

Naročilnice lahko dobite v cerkvi ali pa pokličete na telefon 01 360 28 28.  

 


