
 
1. berilo: Apd 13,14.43-52; Psalm: 100;2. berilo: Raz 7,9.14b-17; 

Evangelij: Jn 10,27-30 

 

4. VELIKONOČNA NEDELJA 

NEDELJA DOBREGA PASTIRJA 
 

V Očetovi roki 
 
Ustavimo se ob besedah, ki so rečene dvakrat: nihče ne 
more iztrgati ovc iz Jezusove oz. Očetove roke. To se 

nanaša najprej na čas preganjanja prvih kristjanov, ki naj jih ne bo strah v 
preizkušnjah, saj so varni v Očetovi roki. Lahko pa razmišljamo, kaj nam pomeni 
biti v Boţji roki.  
Boţja roka je hkrati očetovska in materinska, njena ljubezen pa močna in neţna. 
Sveto pismo vedno pazljivo razlikuje te dve lastnosti. Bog je hkrati emet in 

chesed, to je resnica in usmiljenje, zvestoba in neţnost. Boţja očetovska roka je 
trdna. Nanjo se lahko naslonimo kot na močno skalo. Je kot neuničljiv temelj, na 
katerem lahko gradimo svoje ţivljenje. Skrbi za našo rast, tudi s preizkušnjami. 
Boţja materinska roka pa je izvor neskončne neţnosti; vedno je razpoloţljiva za 
sprejem in odpuščanje. Morda nas preseneča, da more biti Bog močan tudi takrat, 
ko se kaţe neţnega in usmiljenega. Kako more taka moč iti z roko v roki s tako 
neţnostjo? Glavna mašna prošnja 26. navadne nedelje čudovito pravi: "Veliki 
Bog, svojo vsemogočnost razodevaš predvsem z usmiljenjem in 
prizanašanjem..." Ta čudeţ, to čudovito druţenje očetovskega in materinskega, je 

lastno Boţji roki.  
Mi, ljudje, ga teţko posnemamo. V druţinah, kjer oče in mati zadovoljivo ţivita 
svoji vlogi, se Boţja podoba razodeva v dopolnjujočem delovanju obeh. Oba 
skupaj nekako kaţeta otrokom Boţjo moč in neţnost. Teţje je v odnosih, ki jih 

ţivijo ti, za katere molimo v teh dneh, torej ljudje v duhovnih poklicih. Posebej 
pastirji Cerkve, duhovni očetje in matere, redovni predstojniki in vsi, ki imajo 
kakršnokoli odgovornost v skupnostih, so pred teţkih izzivom, kako utelesiti in 

razodevati Boţjo trdno in neţno roko ljudem, ki so jim zaupani. Ţupnik npr. se 
lahko hitro pokaţe kot preveč trd in zahteven, ali pa je nasprotno takšna 
dobričina, da ljudje ne najdejo v njem nobene trdnosti in opore. Podobno velja za 
spovednike, duhovne spremljevalce, redovne predstojnike in predstojnice...  

Potrebno je uskladiti, harmonizirati moč in neţnost. Najprej je dobro ugotoviti, v 
kateri vlogi smo bolj doma: smo bolj očetovski ali materinski? To vsekakor ni 
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nujno povezano s spolom. Vsak človek namreč nosi v sebi oba pola Boţje 
podobe, moškega in ţenskega. Eden je ponavadi bolj razvit, zato je potrebno 
razvijati tudi drugega. Vendar je teţko na tem področju priti do popolne 
harmonije. Samo Bog je hkrati popoln oče in popolna mati. Pri pastirjevanju, če 
smem uporabiti ta izraz, pa je potem potrebno razločevati, kdaj pokazati več 
trdnosti m opore, kdaj pa več neţnosti in blagosti. Prav razločevanje je tisti dar, 
ki naj bi vodil ţivljenje in delovanje ljudi v duhovnih poklicih. Prosimo 
Gospodarja ţetve, da bi se po duhovnih poklicih in po nas vseh njegova ljubeča 
roka še naprej dotikala vsega človeštva. 

 

OBVESTILA 

 

Slovesnost svete birme bo danes, 12. maja 2019, ob 10. uri. Birmovalec msgr. g. 

Marjan Jezernik, generalni vikar Celjske škofije, ţupnik in opat stolne ţupnije sv. 
Danijela v Celju bo zakrament svete birme podelil 43 birmankam in birmancev. 

 
1. Kristjan Agreţ 

2. Ţiga Albert 
3. David Bratanič 

4. Hana Brod 

5. Ela Černoš 

6. Ela Godler 

7. Timotej Hribar 

8. Klara Kajtna 

9. Martina Kelhar 

10. Maruša Kenk 

11. Mirko J. Kosar 

12. Katja Kovačič 

13. Larisa Kovačič 

14. Eva Kriţanič 

15. Hana Lazanski 

16. Leon Levak 

17. Lovro Marinčič 

18. Aljaţ Medic 

19. Liana Nakani 

20. Nika Pavlič 

21. Ema Petrej 

22. Domen Pinter 

23. Tin Pinterič 

24. Neţa Preskar 
25. Marcel Prosenik 

26. Jagoda Rekič 

27. Lana Rekič 

28. Nika Roţman 

29. Domen Seršen 

30. Patricija Sovec 

31. Rebeka Sovec 

32. Nik Srpčič 

33. Aleksander Strgar 

34. Mark Strgar 

35. Naomi Šporar 
36. Mija Tršelič 

37. Ester Urek 

38. Jan Vahčič 

39. Marcel Vučajnk 

40. Klara Zorko 

41. Nejc Zorko 

42. Marcel Ţmavc 

43. Matjaţ Ţnideršič 

 

Vsem birmankam in birmancem, ki so prejemajo zakrament svete birme, 

njihovim staršem in botrom, čestitamo in ţelimo,  
da bi jih darovi Svetega Duha (dar modrosti, dar umnosti, dar vednosti, 

dar moči, dar svéta, dar poboţnosti, dar strahu boţjega)  
spremljali skozi vse ţivljenje in jih utrjevali v veri. 

 



Mesec maj je posvečen Mariji, ko vas vabimo k šmarnični 
poboţnosti. Letošnje šmarnice imajo naslov »Moj mali 

besednjak od Ž do A«, ki jih je napisal Gregor Čušin. Te bomo 

brali pri jutranji maši, večerne šmarnice, ki so prirejene za 

otroke pa govorijo o misijonarju Ignaciju Knobleharju. Napisala 

jih je pisateljica Berta Golob. Lepo vabljeni v čim večjem številu.  
 

"Evropski večer z Lojzetom Peterletom - Razvoj podeţelja s pomočjo evropskih 
spodbud Pogovor z evropskim poslancem Lojzetom Peterletom, podjetnikom 

Lajošem Špeljakom -TESI Bizeljsko in kmetovalcem Alešem Balonom. Pogovor bo 

tekel o razvoju lokalnega območja s pomočjo evropskih spodbud, delu evropskih 
poslancev v Evropskem parlamentu ter rezultatih dela preteklega mandata. Dogodek 

se bo odvijal v torek, 14. 5. 2019, ob 19. uri v prostorih Slomškovega doma v 
Breţicah. Vljudno vabljeni!" 

 
Molitev pred volitvami v Evropski parlament 

Bog naš Oče, 
Gospod zgodovine, 

hvala ti za snovalce zdruţene Evrope, 
ki so po vojni prepoznali, 

da kličeš vse narode k spravi,  
solidarnosti in miru. 

Hvala Ti za vse, 

ki so se v totalitarnih časih 

pogumno zavzemali za našo svobodo in 
dostojanstvo. 

Prosimo Te, 

prebudi v nas duha odgovornosti, 

da bomo za Evropski parlamenti zbrali 

predstavnike, 

ki bodo zvesti tvoji Besedi, 

spoštovali krščansko izročilo 

in se zavzemali za vrednote, 

ki si nam jih zaupal. 

Naj bo naša Evropa 

domovina spoštovanja druţine, 
človekovega ţivljenja 

ter prostor odpuščanja, pravičnosti in 
miru. 

Sv. Benedikt – prosi za nas. 

Sv. Brigita Švedska – prosi za nas. 

Sv. Katarina Sienska – prosi za nas. 

Sv. Edith Stein – prosi za nas. 

Sv. brata Ciril in Metod – prosita za nas. 

Amen. 

 

Dodatni verouk za prvoobhajance bo še 17. in 24. maja ob 18. uri v ţupnijski 
cerkvi. Obiskovanje šmarnic pa je lepa duhovna priprava prvoobhajancev in 

njihovih druţin na slovesnost prvega svetega obhajila, ki bo v nedeljo, 26. maja 

2019, ob 10. uri. Še zadnje obvezno srečanje za starše prvoobhajancev bo v petek, 
17. maja 2019, po večerni sveti maši (ob 19.45). 
 
V nedeljo, 19. maja 2019, bo ob 18.00 v ţupnijski cerkvi sv. Lovrenca koncert z 

naslovom »MARIJI«. Nastopajoči: Klemen Torkar, tenor, Citrarska skupina KD 

Ihan (Peter Napret, Ema Jeram, Florjan Šinkovec, Gašper Pelko, Irena Grmek, Tilen 
Mauhar, Domen Topole, Klavdija Gregorin Štiftar), Luka Štiftar, violina, ŢPZ Jutro, 
Ihan (na Miklavţu in v Turnišču). Citrarska skupina Kulturnega društva Ihan (Banda 
CITRARSKA) deluje pod okriljem Kulturnega društva Ihan. Člani so se v 
preteklosti učili citer v glasbeni šoli, nato so za nekaj časa prenehali z igranjem in se 
jeseni 2014 zbrali v skupino. Vadijo pod vodstvom prof. Petra Napreta.  



7. obletnica 

 

NEDELJA 

4. velikonočna; 
nedelja Dobrega 

Pastirja 

sklep tedna molitve  

za duhovne poklice   

12. 5. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 10.uri 

 

 

Ob 19. uri 

za farane / za † Neţko Petan (obl.) in druţine 
Krţan, Petan, Golob 

V ČAST SVETEMU DUHU  
ZA BIRMANCE, STARŠE IN BOTRE 

 

za † Kocjan Staneta / 

za † Dejanovič Barico, starše Ţupanič Toma in 
Ano 

PONEDELJEK 
Fatimska Mati Boţja  

13. 5. 

2019 

Ob 8. uri  

 

Ob 19. uri  

za † Poldeta Avšič, druţino Zorko in Marijo 

 

za † Jambrovič Marijo Barbaro (7. dan) 

TOREK 

Bonifacij,  

mučenec 

 14. 5. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 19. uri 

Ob 19.uri 

za † Ano Marijo Kiser 

za † Molan Alojzija (7. dan) 

v bolniški kapeli po namenu 

SREDA 
Zofija (Sonja),  

mučenka 

15. 5. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 19. uri 

v dober namen za zvestobo v veri 

za † Urbanč Angelo in Zofijo (obl.) / 
za † Lipej Antona (7. dan) 

ČETRTEK 
Janez Nepomuk, 

duhovnik, mučenec 

16. 5. 

2019 

Ob 8. uri 
9.00-10.00 

Ob 19. uri 

za † duhovnika Celec Stanka 
v bolniški kapeli molitev za življenje 

za † Derţič Amalijo (obl.) 

PETEK 
Jošt,  

puščavnik 

17. 5. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 16.uri 

Ob 19. uri 

za † Habinc Ano (nam. cv.) 

v Domu upokojencev po namenu 

za † starše Joţeta in Zofijo Habinc 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše 
župnije 

SOBOTA 

Janez I.,  

papeţ, mučenec 

18. 5. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 19. uri 

za † Pavlovič Martina (nam. cv.) 
za † Marijo (obl.) in Janeza Jeršič ter sorodnike / 
za † Baškovič Vilmo (nam. cv.) 

NEDELJA 

5. velikonočna; 
Krispin,  

redovnik   

19. 5. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 10.uri 

 

Ob 19. uri 

za farane /  

za † Alojzijo, Štefko in Ivana Godler 
za † Marijo (obl.), Ano in vse † Lašičeve 

 

v zahvalo Mariji Pomagaj 

 

Izdal: Ţupnijski urad Breţice;  odgovarja: Milan Kšela, ţupnik; Cesta prvih borcev 34, 8250 Breţice  
Tel.: 07/ 49-61-275; GSM:031-582-301; www.zupnija-brezice.si 

 

MOLITEV »ZA ŢIVLJENJE« vsak četrtek od 9. do 10. ure v kapeli Lurške Marije v breţiški 
bolnišnici. Lepo vabljeni, da se pridruţite breţiški farani in tudi ţupljani vseh tistih ţupnij, ki sodijo v 

območje Splošne bolnišnice Breţice.  
 

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše ţupnije je vsak petek po večerni 
sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet!  
 

 

 

http://www.zupnija-brezice.si/


SLOMŠKOV DOM, Krţičnikova 2, 8250 Breţice 

Dogodki v tednu od 12. 5. 2019 do 19. 5. 2019 

 

Nedelja, torek, sreda, četrtek verouk 

Torek od 9.00 do 12.00 Ţupnijska karitas 

Torek, 14. 5., ob 19.00 Pogovor z evropskim poslancem Lojzetom 

Peterletom, podjetnikom Lajošem Špeljakom 
(TESI Bizeljsko) in kmetovalcem Alešem 
Balonom. 

Sreda od 15.00 do 16.00 Ţupnijska karitas 

Sreda ob 19.00 Srečanje za neokatehumensko skupino 

Sobota zvečer Neokatehumenat - evharistija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


