
 
1. berilo: Apd 2,14a.36-41; Psalm: 23; 2. berilo: 1 Pt 2,20b-25; Evangelij: Jn 10,1-10 

 

4. VELIKONOČNA NEDELJA 

 

Jezus je vratar mojega srca 

 

Stara zaveza pogosto govori o Bogu kot pastirju Izraela, svojega 

ljudstva. »GOSPOD je moj pastir, nič mi ne manjka.« (Ps 23,1). 
»Izraelov pastir, poslušaj! Ti, ki vodiš Joţefa kakor čredo, ti, ki 
sediš na kerubih, pokaţi se!« (Ps 80,2) »Spoznajte, da je GOSPOD 
Bog: on nas je naredil in mi smo njegovi, njegovo ljudstvo, čreda 
njegove paše.« (Ps 100,3) »Kakor pastir pase svojo čredo, jo zbira 
s svojim laktom, jagnjeta nosi v svojem naročju, počasi vodi 

doječe.« (Iz 40,11) Jezus pravi, da je Dobri pastir, ki bo tvegal svoje ţivljenje, da 
bi poiskal in rešil izgubljeno ovco (Mt 18,12; Lk 15,4). On je Pastir in varuh 
naših duš (1 Pt 2,25).  
Pastirovanje nas uči o Bogu, njegovem odnosu do nas in našem odnosu do njega. 
Na koncu vsakega dne je pastir pripeljal svoje ovce v zavetišče. Ovce so poznale 
glas svojega pastirja in so prišle po njegovem klicu. Pastir je tako dobro poznal 

svoje ovce, da je vsako imenoval z različnim imenom. Pozimi so ovce navadno 
pripeljali v skupno vaško zavetišče, ki ga je varuh zaprl in varoval. V poletnih 
mesecih so ovce običajno obdrţali na poljih in jih nato ponoči zbirali v lopi, kjer 
jih je pastir čuval vso noč. Tako je bil pastir dobesedno vrata, skozi katera je 
ovca vstopala.  

Sveto pismo opisujejo Boga kot pastirja, ki ljudem prinaša varnost in mir. 
»GOSPOD te bo varoval vsega hudega, varoval bo tvoje ţivljenje. GOSPOD bo 
varoval tvoje odhajanje in prihajanje, od zdaj in do večnosti.« (Ps 121,7-8). Tudi 

voditelji Boţjega ljudstva se imenujejo pastirji: »on bo pred njimi odhajal in 
prihajal, jih vodil ven in vodil noter, da GOSPODOVA skupnost ne bo kakor 

ovce, ki nimajo pastirja.« (4 Mz 27,17) Tako kot pastir stalno čuva svoje ovce in 
jih ščiti pred nevarnostjo, tako tudi Jezus bdi nad svojim ljudstvom kot pastir in 
je varuh njihovih duš (1 Pt 2:25). Jezus je za nas – ovce, prostovoljno daroval 

svoje ţivljenje. Uresničil je tisto, kar je učil. Na sebi je pokazal, kar je zapovedal. 

Hrani nas s samim seboj. Pokazal nam je pot, ki ji naj sledimo, čeprav nas je 
strah pred smrtjo. Kot dobri pastir nam daje Svetega Duha, da bi mogli tako kot 

on dati svoje ţivljenje za druge, še posebej za tiste, ki so v potrebi. Ko zremo 
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Jezusa, dobrega pastirja, dobivamo moč in pogum, ki ju potrebujemo za ţivljenje 
in sluţenje. 
 

Dragi Jezus, moj vstali Odrešenik, hvala, da poznaš tudi mene po imenu  
in se postaviš kot vratar, ko je naval pred vrati mojega srca.  

Hvala, da varuješ moje srce, da ostaja mehko in toplo,  
saj iz te topline navdihuješ moje življenje,  

da je v njem obilje pašnikov in da se usmerjam v skupnost. 
 

OBVESTILA 

 

Slovenski škofje so odločili, da se s ponedeljkom, 4. maja 2020, cerkve 

ponovno odprejo za bogosluţje z udeleţbo vernikov. Tako se bodo verniki 

lahko udeleţili svetih maš in prejemali nekatere zakramente. Cerkve so bile 
omejeno dostopne od 13. marca 2020, ko so škofje zaradi epidemije Covid-19 

odpovedali svete maše z verniki. 
V izogib širjenju epidemije, za ohranjanje zdravja vernikov ter slovenskega 

prebivalstva, so škofje, ob upoštevanju drţavnih predpisov ter predhodni 
seznanitvi pristojnih drţavnih ustanov, sklenili, da se svetih maš lahko 
udeleţujejo le zdravi verniki, ki morajo nositi zaščitno masko ter si pri vhodu 

razkuţiti roke. V cerkvah bodo morali ohranjati razdaljo 1,5 metra in prejemati 

obhajilo samo na roke. Po vsaki sveti maši bo potrebno obvezno prezračiti 
cerkve.  

Škofje so tudi ponovno dovolili podeljevanje zakramenta krsta in cerkvene 

poroke z največ 15 udeleţenci. Cerkveni pogrebi se izvajajo tako kot do sedaj ob 

upoštevanju drţavnih predpisov.  
Ţupnijski verouk je do nadaljnjega še vedno odpovedan in poteka na daljavo. 

Navodila slovenskih škofov za vzpostavitev javnega bogosluţja v slovenskih 
cerkvah v času epidemije COVID-19 so dostopna na naslednji povezavi: 

https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-za-vzpostavitev-javnega-

bogosluzja-v-slovenskih-cerkvah-v-casu-epidemije-covid-19 

 

V katoliški Cerkvi je 4. velikonočna nedelja (3. maj 2020) imenovana tudi 

nedelja Dobrega pastirja. V Sloveniji tradicionalno pred to nedeljo poteka 

teden molitve za duhovne poklice. 

Zaradi nastalih razmer, ko ne moremo skupaj obhajati svete maše in skupaj 
moliti, bo po odločitvi Slovenske škofovske konference praznovanje molitvenega 

tedna za duhovne poklice prestavljen na tisti čas, ko bo to mogoče. Molitev za 

duhovne poklice ni omejena le na teden molitve ali na dan molitve za duhovne 

poklice. Vedno smo k temu povabljeni in zato je prav, da s to prošnjo in zavzeto 
molitvijo pridemo pred Gospoda tudi sedaj na nedeljo Dobrega Pastirja. Sedanje 

razmere zaradi epidemije nas spodbujajo, da molimo za nove duhovne poklice. 

https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-za-vzpostavitev-javnega-bogosluzja-v-slovenskih-cerkvah-v-casu-epidemije-covid-19
https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-za-vzpostavitev-javnega-bogosluzja-v-slovenskih-cerkvah-v-casu-epidemije-covid-19


Šmarnice 2020 

Prikličimo si v spomin šmarnice iz otroških let. Ko smo maja, v polni cerkvi pred 
Marijinim oltarjem po končani sv. maši vsak dan molili litanije 
Matere boţje. V sredo, soboto in nedeljo zvečer pa uţivali v 
petih litanijah in prelepih Marijinih pesmih.  

Letos pač ne bo tako. Pa vendar se lahko v tem milostnem času 
vsak zase odloči, da bodo šmarnice v letošnjem maju še posebno 
doţivete. Marija nas ţe od Fatime, preko Medjugorja in 

Kureščka vabi in prosi, naj dnevno molimo roţni venec. 
Sprejmimo to obliko molitve kot najlepšo, proti vsem teţavam in 
boleznim, ki smo jim priče danes. Premišljujmo Marijino in 

Jezusovo ţivljenje ter z veseljem molimo po naših domovih litanije Matere 

boţje. 
Ko pa bo moţnost, se bomo srečevali v cerkvi. Naj se Njen materinski blagoslov 
naseli v vsako dušo in ji prinese mir in hvaleţnost, da je tudi naša Mati. 

Šmarnični pozdrav, ŢPS in g. ţupnik 

 

Na spletni strani Slovenskega katehetskega urada (http://sku.rkc.si/) so vsak dan 

dostopne povezave do šmarnic tako za otroke kot za odrasle. 
Šmarnice za otroke 2020 Marjeta Cerar: Največji dar (besedilo, posnetek, 

šmarnični izziv - pobarvanka ali naloga za reševanje, povezovanje, labirint ..., 
slikica z nalogo) 

Šmarnice za odrasle 2020 Bogdan Dolenc: Sveti Janez Henrik Newman 

(besedilo, posnetek, šmarnična misel) 
Na Radiu Ognjišče bo šmarnice za otroke bral Jure Sešek v oddaji Bim bam bom 
ob 10.15, spremljali pa jih boste lahko tudi na TV Exodus.  

 

Dominik Savio 
Dominik se je rodil leta 1842 v kraju Riva di Chieri. Starša Karel in 
Brigita sta se nato preselila v Morialdo. Tamkajšnji kaplan Janez Zucca 

ga je komaj petletnega vzel za ministranta. Bil je tako priden, da je 

kaplan o njem zapisal v svojo beleţko: »To je zelo obetaven mladenič.« 

Dvanajstleten se je Dominik prvič srečal s sv. Janezom Boskom. Ta je v 
fantu »prepoznal duševnost, usmerjeno po Gospodovem duhu in bil sem 
nemalo presenečen ob spoznanju, kolikšno delo je boţja milost ţe 
opravila v tako neţnih letih«. Še isti mesec se je Dominik preselil v 
Turin v don Boskov oratorij. Bil je vzoren učenec; po don Boskovem 
pričevanju je svoje dolţnosti spolnjeval s takšno natančnostjo, ki bi jo 
teţko presegli.  
Pod don Boskovim vodstvom je ţelel postati svetnik s spolnjevanjem treh kreposti: 

veselje, dolţnost učenja in usmiljenja, delati dobro drugim. Umrl je 9. marca 1857, 
za svetnika je bil razglašen 12. junija 1954, goduje pa 6. maja in je zavetnik 
ministrantov.  

http://sku.rkc.si/
http://sku.rkc.si/2020/04/28/smarnice-za-otroke-2020-najvecji-dar/
http://sku.rkc.si/2020/04/28/smarnice-za-odrasle-2020-sveti-janez-henrik-newman/


8. obletnica 

 

 

 

Vabljeni k spremljanju nedeljske svete maše (3. 5. 2020) po TV SLO 2 ob 10.00. 

 

Sveto mašo bom v nedeljo, 3. maja 2020, ob 10.00 sam daroval v zaprti ţupnijski 
cerkvi brez udeleţbe vernikov in brez somaševanja. Pridruţite se mi v duhu.  
 

NEDELJA 

4. velikonočna,  
nedelja Dobrega 

Pastirja;  

sklep tedna molitve za 

duhovne poklice 

3. 5. 

2020 

 

 

Ob 10.00 

 

 

 

 

za † Roţman Branka (10. obl.), starše Roţman in 
Ţupevc 

 

 

PONEDELJEK 
Florijan, mučenec 

  4. 5. 

2020 

 

 

Ob 19.00 

 

 

za † Djura Papac 

TOREK 
Gotard, menih, škof 

5. 5. 

2020 

 

Ob 19.00 

 

za † Veble Zinko (obl.), Aţbe Zdenko, Plohl 
Zvonka, Veble Cirila st., Anico in Joţeta 

SREDA 
Dominik Savio, dijak, 

zavetnik ministrantov 

6. 5. 

2020 

 

 

Ob 19.00 

 

 

za † Verstovšek Viktorja (5. obl.) 
ČETRTEK 
Gizela, opatinja  

7. 5. 

2020 

 

Ob 19.00 

 

za † Šavrič Danielo (7. dan) 

PETEK 
Bonifacij IV., papeţ 

8. 5. 

2020 

Ob 19.00 za † starše Martina in Marijo Cerjak, brata 
Tinčeta, starše Janeza in Terezijo Tršinar, brata 
Martina ter druţina Starčič-Šepec 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše ţupnije 

SOBOTA 
Izaija, prerok 

9. 5. 

2020 

 

Ob 19.00 

 

za † Kalin Miroslavo (obl.) 

NEDELJA 

5. velikonočna,  
Job,  

svetopisemski moţ 

10. 5. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Bizjak Štefanijo 

za † starše Deţelak in Bratanič ter v zahvalo Bogu 
za dar ţivljenja 

za † dr. Franca Kocjana (nam. cv.) 

 

NA ŢUPNIJSKI SPLETNI STRANI LAHKO TOKRAT PRISLUHNETE 

DUHOVNI MISLI ŢUPNIKA MILANA, KATEHISTINJE JANE IN 
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