
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

4. VELIKONOČNA - NEDELJA DOBREGA PASTIRJA - 25. april 2021
Marko, evangelist
Ob 8.00: + Franc Podlipec, obletna
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 26. 4. 2021
Marija, Mati dobrega sveta
Ob 18.30: + Jože Erklavec, obletna
Torek: 27. 4. 2021
Hozana Kotorska, samotarka, devica; Dan upora, državni praznik
Ob 18.30: + Andrej Zrnec, po namenu družine Nebec
Sreda: 28. 4. 2021
Peter Chanel, duhovnik, muč. in Ludvik Montfortski, duhovnik, red. ustanovitelj
Ob 7.00: + starši Jakob in Katarina Berčan
Četrtek: 29. 4. 2021
Katarina Sienska, devica, cerkvena učiteljica, sozavetnica Evrope
Ob 18.30: v zahvalo
Petek: 30. 4. 2021
Jožef Cottolengo, redovnik
Ob 18.30: za zdravje družine Brinjšek
Sobota: 1. maj 2021
Jožef Delavec - praznik dela, državni praznik - Šmarnice
Ob 18.30: + Ivanka Belak, po namenu hčerke Suzane z družino
5. VELIKONOČNA NEDELJA - 2. maj 2021
Pomladansko žegnanje - obletnica posvetitve rudniške župnijske cerkve
Atanazij, škof, cerkveni učitelj
Ob 8.00: + Martin Slapšak, po namenu Žps Rudnik
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
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OZNANILA
Od 25. aprila do 2. maja 2021

Dobri pastir dá svoje življenje za ovce



Bog potrebuje ljudi - kliče - slišimo ga s srcem
(Svetovni molitveni dan za duhovne poklice)

Pred nekaj leti se je v nekem ameriškem časopisu pojavil
oglas:

“Iščejo se pustolovski, žilavi moški za odpravo na skrajni sever
Aljaske. Obeta se veliko napora, malo denarja in udobja ter
nevarnost za življenje in okončine.”

Na stotine se jih je prijavilo in sledilo ponudbi. Tudi Bog išče ljudi in jih želi pridobiti. Bog
potrebuje ljudi. Kajti ljudem je zaupal svoje delo odrešenja. “..., so pustili vse in šli za njim”
(Lk 5,11), se večkrat ponovi pri klicanju prvih učencev v Novi zavezi.

Bog kliče in išče in potrebuje tudi še danes ljudi, ki se vključujejo in želijo služiti, ki se
ničesar ne bojijo in si upajo nekaj narediti. Božji oglas nikoli ne utihne.

In vendar dobro vemo, da je vedno več župnij, ki nimajo svojega duhovnika, ukinjajo se
redovniške postojanke, skratka, tudi Cerkev je “kadrovsko” podhranjena. In vedno manj je
tistih, ki se odločajo za različne duhovne poklice in služenje v Cerkvi. Kaj lahko storimo?

Seveda vsak poklic končno prihaja od Boga. Je dar. Gospod izbira, kliče in pošilja. Od
njega si moramo izprositi duhovne poklice.

Molitev je prva in najpomembnejša. Pri vsakem delu za poklice v škofiji in redovih. Prav
na današnji svetovni molitveni dan za duhovne poklice velja Jezusova beseda: “Prosíte
Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev” (Lk 10,2). Jezusa moramo dobesedno
vzeti. Morda premalo molimo za to. Morda damo več na naše lastne dejavnosti in pobude
kot na molitev. Ne obstaja samo svetovni molitveni dan, ampak tudi molitev na prve četrtke
v mesecu. Vsak kristjan in celotna župnija je pozvana k vztrajni molitvi za to važno zadevo.
Za duhovne poklice smo vsi odgovorni. Se tega zavedamo? In kaj še razen molitve lahko
storimo?

Zdi se, da v mnogih družinah in krščanskih skupnostih manjkajo tla in klima, kjer bi
duhovni poklici lahko rasli. Duhovni poklici ne padejo z neba, ampak rastejo od spodaj iz
župnijske skupnosti, v cerkvenih skupinah, v družinah. Ali je življenje v družinah takšno, da
bi lahko v njih vzklili duhovniški in redovniški poklici? Ali pa vlada v njih duhovna suša,
verska abstinenca? 

Samo tam, kjer se vera zavestno, živo in pristno živi, rastejo duhovni poklici. Morda je
pomanjkanje duhovnikov in redovnikov veliko bolj kot si mislimo posledica izhlapevanja
vere, razkristjanjenja naše družbe in dramatičnega upada cerkvenega življenja. Lahko bi
bilo, da ima pomanjkanje duhovnikov in redovnikov opraviti s pomanjkanjem vere? S pre-
malo otrok? S pomanjkanjem vzgoje za darovanje in služenje drugim? ...

Gotovo, svet potrebuje raznovrstne poklice, da sploh lahko živimo in delujemo. Svet pa
potrebuje tudi ljudi, ki se zanimajo za duše ljudi, duhovne ljudi, ki pazijo na to, da duše ne
usihajo. “Ne moreš” po znamenitih besedah Antoine de Saint Exupery “vedno živeti samo
od politike in bilanc, od hladilnikov in križank.”

Bog potrebuje ljudi. Bog je svoje delo odrešenja zaupal ljudem. Bog hoče po ljudeh priti
k ljudem. Tem večjo odgovornost imamo! Vsaj molimo lahko, in zgledno krščansko živimo.


