
 

1. berilo: Apd 4,8-12; Psalm: Ps 118; 2. berilo: 1 Jn 3,1-2;  

Evangelij: Jn 10,11-18 

 

4. VELIKONOČNA NEDELJA  

NEDELJA DOBREGA PASTIRJA 

 
V Katoliški cerkvi je 4. velikonočna nedelja imenovana tudi nedelja Dobrega 

pastirja. V Sloveniji tradicionalno pred to nedeljo poteka teden molitve za 

duhovne poklice.  

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. 

Apostol Pavel govori o Kristusovi skrivnosti in pravi: 'ta zaklad pa 

imamo v glinastih posodah' (2 Kor 4,7). Vse poziva, naj se zavedamo, da smo 

glina, torej slabotni, grešniki. Brez Boţje moči ne moremo iti naprej. Ta 
Kristusov zaklad nosimo v svoji slabotnosti, mi smo  namreč iz gline. Kajti moč 
Boga, sila Boga je tista, ki rešuje, ki zdravi, ki postavlja na noge. To je stvarnost 

naše ranljivosti. 
 

Bratje in sestre, Jezus je naš Dobri pastir. Po njem izročimo svoje prošnje 
nebeškemu Očetu. 

1. Naj papeţ Frančišek, škofje in duhovniki svoje ţivljenje iskreno darujejo 
tebi ter zaupanemu jim ljudstvu. 

2. Naj si drţavni voditelji iskreno in zavzeto prizadevajo za mir in blaginjo. 
3. Naj zgledi mučencev opogumljajo vse, ki so preganjani zaradi vere vate, 

kri preganjanih kristjanov pa naj bo seme za nove duhovne poklice. 

4. Naj se bolni in trpeči zavedajo vrednosti svojega trpljenja in ga z 

veseljem darujejo za nove duhovne poklice in svetost poklicanih. 

5. Naj se mladi, ki jih kličeš v svojo sluţbo, ne ustrašijo ovir in naporov, 
ampak naj z zaupanjem vate odgovorijo na tvoj klic. 

6. Naj bodo naši rajni bratje in sestre deleţni veselja nebeškega kraljestva. 
Usmiljeni Oče, poglej na svojo čredo, za katero je tvoj Sin dal ţivljenje, in nas 
usliši. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 
 

 

25. 4. 2021 



Jezus nas povezuje, da smo eno 
 

Na začetku poglavja (Jn 10) Jezus pove, da je on vrata za ovce. V nadaljevanju 

pa pravi, da je pastir, in to dober! Podoba dobrega pastirja je bila uporabljena ţe 
v knjigah Stare zaveze. Prav tako so imeli tisti, ki so ga poslušali, lastno 
izkustvo, kdo je pastir, kako ţivi in dela. Varuje ovčje ţivljenje − dobri pastir da 

svoje ţivljenje zanje (Jn 10, 11.15.17.18) in ustvarja zaupanje med pastirjem in 
ovcami – dobri pastir pozna svoje ovce in one ga poznajo (Jn 10, 4.14.16). Ko 

pravi, da je dober pastir, se predstavi kot tisti, ki pride izpolnit obljube prerokov 

in upanje vsega judovskega ljudstva. 

Najemnik, ki ni pastir. Teţko takoj zaznamo razlike med njima. Oba skrbita za 
ovce. Kako ju razlikujemo? Veliko ljudi je zaposlenih, da skrbijo za ljudi v 

bolnišnicah, domovih za ostarele, vrtcih, šolah, javnih zavodih in sluţbah idr. 
Nekateri to počnejo iz ljubezni, drugi pa zgolj za plačo. Teh ne zanima, kako so 
tisti, za katere naj bi skrbeli, saj niso njihovi sorodniki, starši, otroci, učenci, 
sosedje ipd. Tisti, ki pa zanje skrbijo s srcem, so jim blizu, jih začutijo in se jim 

posvetijo z vso ljubeznijo. Seveda nismo tukaj pred Boţjo besedo zato, da bi 
sodili ali se zgraţali, temveč da bi dojeli, kakšen je Jezusov odnos do nas in 
vsakega človeka ter videli v tem svojo poklicanost, kakršni naj bi postajali. Vabi 
nas, da bi se obnašali do drugih kot on, da bi ne bili le »najemniki«.  
Dobri pastir pozna svoje ovce. To pomeni, da goji do njih odnos naklonjenosti 

kot do prijateljev. Prav tako pa je tudi pripravljen dati ţivljenje zanje, se iz 
ljubezni ţrtvovati. Ovce namreč čutijo in zaznajo, kdo jih brani in ščiti. To 
Jezusovo vabilo velja za vsakega njegovega učenca, še posebej pa za duhovnike, 
ţupnike: torej za vse, ki imajo v krščanskih skupnostih določeno poslanstvo in 
odgovornost. Zanje ni dovolj le to, da so za to imenovani in da upoštevajo norme 
kanonskega prava. Potrebno je, da jih vsi, h katerim so poslani, prepoznajo kot 

dobre pastirje. »Dišati morajo po ovcah,« pravi papeţ Frančišek. 
Imam še druge ovce, ki niso iz tega hleva. Jezus se zaveda, da je poslan za vse 

ljudi, ne samo za Jude. Mnogi še niso slišali njegovega glasu. Ko ga bodo slišali, 
se bodo zavedali, da je njihov pastir in mu bodo sledili. V teh Jezusovih besedah 

lahko vidimo njegov klic, da ga s svojim ţivljenjem in delovanjem posnemamo 
in tako damo priliko ljudem, ki so ob nas, slišati njegov glas in mu slediti.  
Jezus in Oče. V zadnjih stavkih pokaţe svoj globok in ljubeč odnos z Očetom. 
Ves čas se zaveda njegove ljubezni do njega in do vseh ljudi. Zaveda se, da ga 
Oče ljubi kot svojega edinorojenega Sina in da ga ne bo nikoli zapustil. Hkrati pa 

pozna Očetovo srčno ţeljo, da bi bil vsak človek deleţen te ljubezni, čeprav se je 
pred njo zaprl in se ne zaveda, kako zelo je ljubljen. Zato Jezus v vsej svobodi 

daje ţivljenje za vsakega človeka, da bi v njem spoznal, kako zastonjsko je 

ljubljen. Samo ljubezen je tista, ki je večna, ki premaga vsakršno zlo, tudi smrt. 
To njegovo ljubezen na poseben način izraţajo njegove besede: »Ne 
imenujemvas več sluţabnike, ker sluţabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar; vas 



sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega 
Očeta.« (Jn 15,15) 

 

Hvala ti, Jezus, da si dal za nas vse! Zdaj pa nas vabiš, da sprejmemo tvojo 
ljubezen in zaživimo iz nje, ki nas vse združuje, kot hčere in sinove Očeta. 

Hvala, Sveti Duh, da nas navdihuješ,  
kako lahko to ljubezen živimo s sestrami in brati v Kristusu. 

 

OBVESTILA 

 

Sv. Marko, apostol in pisec drugega evangelija goduje 25. aprila. 

Po izročilu naj bi bil učenec apostola Petra, najverjetneje tudi 
njegov prevajalec. Rodil naj bi se v Palestini l. 20 po Kr., umrl pa 

naj bi v drugi polovici I. stoletja. Vsak od štirih evangelistov ima 
svoj simbol, s katerim ga upodabljajo. Markov simbol je lev, motiv 

pa se navezuje na zapis iz knjige Razodetja (prim. Raz 4,7), ki 

govori o štirih ţivih bitjih, ki Bogu dan in noč pojejo slavo. Leva (zver) 
povezujejo z Markom, ker se njegova pripoved začne z delovanjem Janeza 
Krstnika v puščavi (prim. Mr 1,13).  

 

Mesec maj je posvečen Mariji, ko vas vabimo k šmarnični pobožnosti.  
Letošnje šmarnice za odrasle imajo naslov »Camino, pot, 

ki se začne na koncu«, ki jih je napisal Marko Rijavec. 

Te bomo brali pri jutranji maši. V svetem Jakobovem letu 

nas vabijo, da v mislih prehodimo camino, Jakobovo 

romarsko pot, ki nas vabi k soočanju z vprašanji o smislu 
ţivljenja, našem delovanju in poslanstvu. Gre za pot za 
Gospodom, pot k sebi. Pot, ki krene vedno malo drugače, 
kot načrtujemo, a nas hkrati vabi, da bi zaupali in se spreminjali – da bi bili bliţje 
Njemu: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj kriţ ter hodi 
za menoj« (Mt 16,24). 
Večerne šmarnice za otroke pa imajo naslov »Svetniki so bili čisto (ne)navadni 
ljudje« in jih je napisal Aco Jeranta. V obliki razgibanih dialogov med otroki in 

malim angelom Serafinčkom nam pribliţajo svetniške like vseh starosti, stanov 
in obdobij. Otroke vabijo, da bi tudi sami v vsakdanjem ţivljenju pogumno 
stopili na pot svetosti in vedno bolj postajali Jezusovi prijatelji: »Nihče ni tako 
dober, da ne bi mogel biti še boljši. Prav tako ni nihče tako velik prijatelj z 
Jezusom, da ne bi mogel biti še večji.« 

 

V Katoliški cerkvi 1. maja obhajamo god sv. Jožefa delavca, moţa Device 
Marije in Jezusovega krušnega očeta. Sv. Joţef je bil po svetopisemskem izročilu 
mizar, zato velja za zgled človeka, ki si je z delom sluţil kruh, vzdrţeval druţino 
ter skrbel za vzgojo in rast Jezusa Kristusa. 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Raz+4%2C1-11&id13=1&pos=0&set=2&l=sl
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mr+1%2C13&id13=1&pos=0&set=2&l=sl


                                                                      
9. obletnica 

 

 

 

ŢUPNIJSKA CERKEV SV. LOVRENCA JE VSAK DAN ODPRTA ZA OSEBNO MOLITEV. 

 

VEROUK ZA VSE RAZREDE POTEKA NA DALJAVO. 

 

NA ŢUPNIJSKI SPLETNI STRANI LAHKO SPREMLJATE TEDENSKO DUHOVNO MISEL 

DOMAČEGA ŢUPNIKA IN ŢUPNIJSKIH SODELAVCEV. 
 

NEDELJA 
4. velikonočna,  

nedelja  

Dobrega Pastirja; 

 

Marko,  

evangelist 

 

 

 

25. 4. 

2021 

Ob 8.00 

 

 

 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † mamo Marijo, brate Ivana, Slavka, Joška, 
Draga Ţerjav, sestri Heleno in Tonko, svaka 

Marka in Toneta ter vse † sorodnike in trpeče 
duše v vicah 

za † Urek Antona (nam. cv.) 

 

za † Bratanič Anico-Ano (nam. cv.) 

PONEDELJEK 
Marija,  

Mati dobrega sveta 

26. 4. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Glinšek Štefanijo 

 

za zdravje v naši ţupniji 

TOREK 
Cita, dekla, devica;  

dan upora proti 

okupatorju 

 27. 4. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00  

za † Krţan Ano (nam. cv.) 
 

za † Tomše Slavico in Marjana 

SREDA 
Peter Chanel, duhovnik, 

mučenec 

28. 4. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 19.00 

za trdnost vere in edinost v Cerkvi  

za † Veble Zinko (obl.), Zdenko, Zvonka in vse † 

Vebletove 

ČETRTEK 
Katarina Sienska, devica; 

sozavetnica Evrope 

29. 4. 

2021 

Ob 8.00 
 

Ob 19.00 

za † Novak Joţefo (7. dan) 
 

za † Kolić Dragico (obl.) 

PETEK 
Pij V., papeţ  

 

30. 4. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 19.00 

za † Kostevc Franca (7. dan) 

za † starše Rudar in v čast angelu varuhu 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Jožef Delavec; 
praznik dela 

 

1. 5. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Terezijo Kodrič 

 

za † dr. Zvonimirja Škofljanca (nam. cv.) 

NEDELJA 
5. velikonočna,  
Atanazij, škof,  
cerkveni učitelj 

 

 

2. 5. 

2021 

Ob 8.00 

 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Ogorevc Slavka (nam. cv.) 

 

za † duhovnike, ki so delovali v ţupniji Breţice 

 

za † Kovač Zlatka in Sedmak Franja 

Izdal: Župnijski urad Brežice;  odgovarja: Milan Kšela, župnik; Cesta prvih borcev 34, 8250 Brežice;  
Tel.: 07/ 49-61-275; GSM: 031-582-301; www.zupnija-brezice.si                    Župnijska Karitas: 041-754-877 
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