4. VELIKONOČNA - NEDELJA DOBREGA PASTIRJA (08.05.2022)
BOG, DOBRI PASTIR Jn 10,27–30

OD 08. DO 15. MAJA 2022 (18 - 2022)
NED.
830 Gradišče +Anton Ruš, Oševljek 12
08.05.2022
10h cerkev Za pokojne in žive župljane
PON. sv. Izaija
19h cerkev +Franko Pregelj, Žigoni 19 (8. dan)
10h Dom - Gr Za pokojne iz Doma
TOR.
sv. Job
19h cerkev Za ++Vodopivec
SRD.
sv. Pankracij 19h cerkev V dober namen, Martinuči 1
ČET.
sv. Leopold 19h cerkev Za +Bukovič in Merljak, Tureli 33
sv. Servacij
PET.
19h cerkev Za družino Trojar, Arčoni
SOB.
sv. Bonifacij 19h cerkev Za družino Gorjan, Martinuči 32
NED. 5.VELIKONOČNA 830 Gradišče +Slavica in Jože Bizjak, Gradišče 18/B
15.05.2022
10h cerkev Za pokojne in žive župljane
- Skrb za cerkev: Martinuči
- Verouk: reden
- Srečanja:
- ponedeljek po maši: Molitveno pogovorna skupina
- torek po maši: starši birmancev
- Šmarnice: v mesecu maju prihajamo otroci in odrasli k Mariji, naši Materi.
Spremljamo bogato in zanimivo branje: Marija ima mnogo oblek.
4.VELIKONOČNA

- NEDELJA DOBREGA PASTIRJA, 8. maja: Letošnje geslo molitve za duhovne
poklice je: 'Pojdi in popravi mojo Cerkev'. To je klic, ki ga je v sebi začutil sv.
Frančišek in spoznal, da ga Gospod kliče, da 'obnovi' Cerkev, ki je bila v krizi in je
potrebovala vrnitev k evangeliju. Tudi danes Bog kliče.
- BIRMA - ZAKRAMENT POTRDITVE V VERI IN PREJEM DAROV SVETEGA DUHA
bo v naši župniji v soboto, 21. maja, ob 10. uri. Zakrament birme bo prejelo 18
mladih iz 8. in 9. razreda. V petek, 13. maja, se prične molitvena devetdnevnica:
kakor prva skupnost Jezusovih učencev se bomo 'skupaj z Marijo' zbirali in prosili
za obilje darov Sv. Duha. Da bi zakrament vredno prejeli bomo poskrbeli tudi za
zakrament sprave – spovedi. Za spoved bo na razpolago g. Milivoj Žakelj, župnik
iz Bukovce in sicer v soboto, 14. maja, od 16. do 18. ure. Lepo povabljeni starši
in botri birmancev.
- Festival sodobne krščanske glasbe Ritem srca bo na praznik Marije Pomagaj,
v torek, 24. maja 2022, ob 19.30 na forumu med Osnovno šolo Alojzija Šuštarja
in Škofijsko klasično gimnazijo v Šentvidu v Ljubljani. Vabljeni predvsem mladi!

Božja podoba dobrega pastirja, ki ljubeče varuje
svoje ovce in skrbi zanje, brez težav nadomesti
pogosto »demonsko podobo boga«. Odnos med
pastirjem in ovcami, je že od nekdaj podoba za
skrben, nežen in ljubeč odnos med človekom in
Bogom. Jagnjeta in ovce, simbol nemoči in
izgubljenosti, potrebujejo pastirja, da bi našli svoje
pašnike, da bi bili obvarovani nevarnosti, da bi bili
spet najdeni, ko se znajdejo na napačnih in
stranskih poteh, ter na ramenih pastirja varno prineseni nazaj.
Že v Stari zavezi lahko zasledimo, da je Bog prisoten pri svojem ljudstvu kot
utiralec poti in spremljevalec. Zanesljiv je ravno v težkih situacijah: »Gospod hodi
pred teboj; on bo s teboj; ne bo te pustil samega in ne bo te zapustil …« (prim. 5
Mz 31,8). Tako Jahve, mogočni in dobri pastir že v Stari zavezi vodi svoje ljudstvo
iz babilonske sužnosti, o čemer nam govori Izaija: »Kakor pastir pase svojo čredo,
jo zbira s svojim laktom, jagnjeta nosi v svojem naročju, počasi vodi doječe«.
Janezov evangelij pa se nasploh oklene metafore pastirja ter opisuje Jezusa kot
dobrega pastirja, ki varuje ovce in zanje daje svoje življenje. V njegovi pastirski
skrbi Jezus računa tudi z lažnimi pastirji v volčji preobleki. Takšnim ni mar za ovce,
želijo jih le izkoristiti in uporabiti za svoje ugodnosti. V takšnih lažnih pastirjih zlahka
prepoznamo »demonskega boga«. Jezus svoje črede ne drži skupaj s pomočjo
prisile, kontrole ali strahu. Njegova pastirska skrb temelji na odnosu, dobroti in
ljubezni.
Dobri pastir ne preži na napake svojih ovac, jih ne izsiljuje z njihovimi slabostmi
in njihovo krivdo. Dobri pastir osvobaja ovce iz njihove zapletenosti v zlo. Njegov
pogled je dobrohoten in čuječe počiva na tistih, ki so njegovi. Lahko mu zaupamo.
Za svoje ovce je dal življenje, da bi mi po njegovi smrti in njegovem vstajenju bili
rešeni in bi imeli večno življenje.
Po: K. Frielingsdorf, Podobe o Bogu

Župnijski dom Renče, Trg 81(župnišče): tel. 05/305-33-19. Župnik je
najlažje dosegljiv na GSM 041/673-264 ali mail: marko.kos@rkc.si
’Uradni dan’ je vsak četrtek: od 9-12 in 14-17 ure.
TR župnije Renče: 0475-0000-3313-280.
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