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Jn 10,1–10
POSTATI ČLOVEK IN PRISTNI OZANJEVALEC ali ZAKAJ JE DUHOVNIK SPLOH POTREBEN

V neki župniji so v tednu pred nedeljo duhovnih poklicev otrokom višjih
razredov verouka dali nalogo, naj napišejo, zakaj imamo duhovnike.
Odgovorov je bilo več kot sto. Skoraj v vseh pa se je tako ali drugače
ponavljala misel: duhovniki so zato, da molijo, da imajo mašo in učijo verouk.
Včasih tudi obiskujejo bolnike.
Precej odgovorov je pri tem naredilo vtis – pa čeprav ni bilo naravnost
povedano – da so duhovniki neke vrste priganjači. Če jih ne bi bilo, ne bi bilo
treba hoditi v cerkev, ne k verouku, ne k spovedi in doma ne bi bilo potrebno
moliti. Na enem listku je kar naravnost pisalo: Če ne bi bilo duhovnikov, bi
Bog ostal v cerkvi sam.
Na enem od lističev pa je pisalo: Duhovniki niso in so potrebni. Niso, ker
nekateri ljudje brez njih brez težav živijo; so, ker nas učijo evangelij. – Otrok,
ki je to zapisal, ni prišel do zaključka, da tisti, ki zanemarja evangelij,
zanemarja sebe. Lepo pa je to povedal neki nadarjeni srednješolec, ki je
svojemu katehetu priznal: Jaz postajam kot računalnik, naredite iz mene
človeka.
Da nekdo vse bolj postaja kot računalnik, da se žene za ocenami, da stlači v
možgane čim več znanja in da s tem morda ugaja svojemu stremuštvu, za vse
to duhovnik ni potreben. Tudi ne zato, da streže svojemu telesu, nazadnje
postane svetu odveč in ga odložijo nekje na pokopališču. Da pa nekdo
postane človek, bitje srca in duha, ki ljubi in zasluži biti ljubljen, ki spoznava
vrednote in se zanje odloča, ki ceni mir, srečo in veselje ter vse to deli z
drugimi – za to je potreben nekdo, ki za te reči oznanja in zanje priča.
Duhovnik nam pomaga, da moremo razvijati v sebi najgloblje težnje, posebej
še naravnanost v neskončnost in v večnost. Duhovnik je po svojem poklicu
pričevalec večno živega Kristusa, je oznanjevalec novega neba in nove
zemlje, je znanilec velikonočnega veselja.
In da bi sleherni duhovnik lahko bil tak, je potrebno, da zanj in to milost tudi
molimo. Vsi kristjani smo povabljeni, da si od dobrega Boga izprosimo
takšnih duhovnikov. Naj jih dobri Bog blagoslavlja in jim vliva moči, da takšni
(p)ostanejo. Po njihovem zgledu naj bomo tovrstni oznanjevalci v
vsakdanjem svetu tudi mi vsi.

Štev.:19/LETO VIII.

03. MAJ 2020
Kdor pa pride skozi
vrata,
je pastir ovac.
Njemu vratar odpre in
ovce poslušajo njegov
glas
in svoje ovce kliče po
imenu
in jih vodi iz staje.
Ko vse svoje spusti ven,
hodi pred njimi
in ovce gredo za njim,
ker poznajo njegov
glas.
Za tujcem pa ne bodo
šle,
ampak bodo
bežale pred njim,
ker ne poznajo glasu
tujcev.«
(Jn 10,2–5)
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DUHOVNA MISEL in navodila za obhajanje bogoslužji v cerkvah
Duhovnik ni preprosto
uradnik, ki ga vsaka družba
potrebuje, da v njej lahko
izpolnjene določene
naloge. On namreč dela
nekaj, česar noben človek
sam iz sebe ne more: v
Kristusovem imenu
izgovarja besedo odpuščanja nad našimi grehi in tako Bog po njem spreminja stanje našega
življenja. Nad kruhom in vinom izgovarja Kristusove besede zahvale, ki so besede
spremenjenja – on sam, Vstali, ponavzoči svoje telo in kri ter tako spremeni elemente zemlje:
svet odpira Bogu in ga z njim združuje. Tako duhovništvo ni preprosto »javna funkcija«,
marveč zakrament: Bog se posluži ubogega človeka, da je po njem na razpolago ljudem in
zanje deluje. Ta drznost Boga, da zaupa človeku, čeprav pozna naše slabosti, človeka zavezuje,
da zanj dela in da je tu. To je resnična veličina, ki se skriva v besedi duhovništvo.
Amen.

S 4.majem 2020 začenjamo ponovno z obhajanjem evharistije (sv.maše) v cerkvah in
v kapeli, ki so sedaj javne.
NAVODILA ZA OBREDE:
1. pred vstopom v cerkev OBVEZNO RAZKUŽEVANJE ROK (kdor ima težave z razkuževanjem,
nosi rokavice-a ne more biti obhajan na rokavico in ne na jezik)
2. OBVEZNA NOŠNJA OBRAZNE MASKE (razen otroci do 12 let starosti) - lahko tudi šal
3. V KLOPEH STA LAHKO SAMO DVE OSEBI - razdalja najmanj 1,5 m
4. PRI MAŠI JE SAMO LJUDSKO PETJE, na koru samo organist in pomočniki
5. POZDRAV MIRU: rok si ne podajamo
6. OBHAJILO PREJMETE NA ROKO - delno snamete masko in si jo v klopi ponovno namestite
7. ZADRŽEVANJE PRED CERKVIJO PO NAVODILIH: razdalja med osebami 1/5 metra
8. POGREBI: upoštevamo medsebojno razdaljo, pri maši in v poslovilni vežici - maske,
razkuževanje rok, razen če je slovo kar na pokopališču
9. POROKE: veljajo ista pravila, a največ 15 oseb
10.KRST: samo po maši z istimi pravili kot za mašo a z udeležbo v družinskem krogu
11. ŽUPNIJSKA PISARNA: RAZKUŽEVANJE ROK IN MASKA, vstopa samo po eden
12.ZAŽELJENO JE, DA SE TISTI, KI IMATE KAKŠNE VEČJE ZDRAVSTVENE TEŽAVE, OBREDOV NE
UDELEŽUJETE (močan kašelj, kihanje, alergije itd.)
13.VSA SREČANJA v župnišču, ŽPS, PREDAVANJA, PEVSKE VAJE…ODPADEJO
14.VEROUK BO POTEKAL TAKO KOT SEDAJ: S KATEHEZAMI NA SPLETU
15.IN ŽAL ODPADE TUDI PREDVIDENA BIRMA, KI BO NASTAVLJENA NA JESEN - O tem odloča
škof
To je samo nekaj osnovnih pravil, ki jih moramo strogo upoštevati (natančneje na župnijski
spletni strani), da ne bi povzročali širjenja virusa, ki na žalost ostaja med nami. Kristjani se
zavedamo tudi tega, da je poleg vseh teh priporočil potrebno pa še nekaj: MOLITEV IN
ZAUPANJE V BOŽJE VARSTVO.
PRIPOROČAM SE ZA NAROČILA SV.MAŠ.

RAZPORED SV. MAŠ od 4.maja dalje

04.05.2010
PONEDELJEK

KAPELA

19.00 PO NAMENU ROMARJEV S SV.GORE

KAPELA

8.00

Dominik Savio, dijak

KAPELA

19.00 PO NAMENU ROMARJEV S SV.GORE

07.05.2020
ČETRTEK

KRIŽ

19.00

KAPELA

19.00 PO NAMENU ROMARJEV S SV.GORE

AVBER

19.00 +NELI OREL, Ponikve 1

Florijan, mučenec

05.05.2020
TOREK
06.05.2020
SREDA

08.05.2020
PETEK
Devica Marija Kraljica srednica
vseh milosti

09.05.2020
SOBOTA
Ludvika de Marillac, rd.ustanov.

10.05.2020
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KAZLJE
TOMAJ

PO NAMENU ROMARJEV S SV.GORE

+JOLANDA REGINA TROBEC,
Križ 132, 8. dan

8.30 ++FRANC in MARIJA GRŽELJ, Kazlje 17
10.00 ZA ŽUPLJANE

Papež Benedikt XVI.:
Dobro je, da je Jezus že v evangeliju mislil na »pastirje«, ki z ljubeznijo skrbijo za zaupane jim »ovce«. Še
bolj kot poslušanja dušnih pastirjev, njihove podpore, vodenja in tolažbe so socialno angažirani laiki
potrebni rednega, včasih celo vsakodnevnega obhajila. Omogočiti jim dar zakramentov, še posebej
evharistije in spovedi, pa tudi stati jim ob strani v kriznih situacijah in v življenjskih odločitvah, sodi k
neodložljivim nalogam pravega dušnega pastirja. Apostolsko služenje Božjemu ljudstvu obstaja tudi v
mreženju in krepitvi vzajemno podpirajočih se jedrnih verskih skupin s pomočjo teoloških in duhovnih
spodbud. Mladi in iščoči katoličani potrebujejo poleg tega še temeljne kateheze, da se lahko dobro
poučijo o svoji veri – to je najbolj pristna naloga škofov, duhovnikov in pastoralnih delavcev.
Dolgoletna navada je, da se na četrto velikonočno nedeljo – nedeljo dobrega Pastirja – posebej
spomnimo na nadvse pomembne zadeve za Cerkev: na duhovne poklice. Jezus je svoje vernike
primerjal s čredo, sebe pa s pastirjem. On pozna svoje ovce, zanje se žrtvuje in jih vodi k virom življenja,
ki so zlasti sedmeri zakramenti. Pri tem delu pomagajo Jezusu na poseben način duhovniki, redovniki,
redovnice, katehisti, katehistinje in drugi, ki jih je on sam poklical. Bodimo veseli, da pripadamo
Jezusovi čredi. Zlasti mladi pa naj bodo danes pozorni, če jih morda Gospod kliče med svoje sodelavce.
O Bog, naš dobri pastir,
varuj svoje otroke,
ki si jih odrešil
z dragoceno krvjo svojega Sina,
in jih pripelji domov.
Po Kristusu, našem Gospodu.

