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4. velikonočna nedelja  
 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 10,11-18)  
Tisti čas je Jezus rekel: »Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir 
dá svoje življenje za ovce. Najemnik pa, ki ni pastir in ovce 
niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk, in 
volk jih pograbi in razkropi. Je pač najemnik in mu za ovce 
ni mar. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje 
poznajo mene, kakor Oče pozna mene in jaz poznam Očeta. 
Svoje življenje dam za ovce. Imam še druge ovce, ki niso iz 
tega hleva. Tudi te moram pripeljati in poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en 
pastir. Zato me Oče ljubi, ker dam svoje življenje, da ga spet prejmem. Nihče mi ga 
ne jemlje, ampak ga dajem sam od sebe. Oblast imam, da ga dam, in oblast imam, da 
ga spet prejmem. To naročilo sem prejel od svojega Očeta.« 

Gospodov klic ni tako jasen kot nekaj, kar moremo slišati, videti ali otipati v našem 

vsakdanjem izkustvu. Bog prihaja tiho in diskretno, ne da bi nam jemal našo svobodo. 

Tako se lahko zgodi, da njegov glas zadušijo mnoge skrbi in opravki, ki zaposlujejo naše 

misli in naše srce. Prav je torej, da se odpremo za globoko poslušanje njegove Besede in 

življenja, da smo pozorni tudi na podrobnosti našega vsakdanjika, da se naučimo brati 

dogodke v luči vere in ohranjamo odprtost za presenečenja Duha. Posebnega in osebnega 

klica, ki si ga je Bog zamislil za nas, nikoli ne bomo odkrili, če bomo ostali zaprti sami 

vase, v svoje navade in vztrajali v drži malodušnega človeka, ki svoje življenje zapravlja 

v ozkosrčnem iskanju lastnega jaza. Tako bomo izgubili priložnost, da bi sanjali o velikih 

stvareh ter postali protagonisti te edinstvene in izvirne zgodovine, ki jo Bog želi pisati z 

nami. Tudi Jezus je bil poklican in poslan; zaradi tega je potreboval, da se zbere v tišini. 

Besedo je poslušal in bral v Sinagogi ter z lučjo in močjo Svetega Duha razodel njen 

polni pomen, sklicujoč se na svojo lastno osebo in na zgodovino izraelskega ljudstva. 

Drža poslušanja postaja danes vse težja, ker smo potopljeni v hrupno družbo, v silovitost 

obilja spodbud in informacij, ki polnijo naše dneve. Z zunanjim hrupom, ki včasih 

prevladuje v naših mestih in soseskah, sta večkrat povezani tudi naša notranja razpršenost 

in zmeda, ki nam ne dovolita, da bi se ustavili in uživali v okušanju kontemplacije, v 

miru razmislili o okoliščinah svojega življenja ter zaupajoč v dobrohoten Božji načrt za 

nas naredili rodovitno razločevanje. Toda, kakor vemo, Božje kraljestvo pride, ne da bi 

delalo hrup in ne da bi zbujalo pozornost, njegova semena pa moremo zbrati samo, kadar 

znamo vstopiti v globine svojega duha in pustimo, da se ta odpre za komaj zaznaven glas 

Božjega šepeta.«     

Iz poslanice papeža Frančiška za 55. svetovni dan molitve za duhovne poklice 

Na nedeljo Dobrega Pastirja obhajamo tudi nedeljo svetniških kandidatov 
celjske škofije. Ob 15. uri bo v Marijini cerkvi v Celju molitvena ura, nato ob 16. uri 
slovesno somaševanje. Lepo vabljeni. 

Duh Assisija, molitev za mir, 27. april – Lepo vabljeni k molitvi za mir ob 17. uri in 
potem k sveti maši. 

Blagoslov koles, skirojev, rolerjev … bo v nedeljo, 6. maja v Tremerjah pri maši ob 
11. uri. Vsi navdušeni kolesarji, lepo vabljeni.  

Dom sv. Jožef Celje vabi na koncert Dekliškega zbora Akademije za glasbo 
Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 24. aprila 2018, ob 19. uri v cerkvi sv. Jožefa. 

Naslednji Svetovni dan mladih bo v Panami od 21. do 28. januarja 2019. Več 
informacij najdete na spletni strani www.skam.si. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 22. april 

4. velikonočna nedelja 
- nedelja Dobrega Pastirja 

Hugo, škof 

    800   † Mihaela Kuralt (gr. 23) 
   800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
   930  † Božidar Safran 
1800   † Metod Hostnik 
1100   Tremerje: † p. Robert, v zahvalo 

PONEDELJEK, 23. april 
Jurij, mučenec 

  800  † Mihaela Kuralt (gr. 24) 
1800  †† starši Cvetko - Šetina 

TOREK, 24. april 
Fidelis iz Sigmaringena, muć. 

   800  † Mihaela Kuralt (gr. 25) 
1800   † Greta Završek 

SREDA, 25. april 
Marko, evangelist 

  800   † Mihaela Kuralt (gr. 26) 
1800   †† Anton in Marko Bur ter Roly Poček 

ČETRTEK, 26. april 
Marija, Mati dobrega sveta 

    800   † sestrična s. Marije 
    800   † Mihaela Kuralt (gr. 27) 
1800   † Adela Koren 

PETEK, 27. april 
Cita, d. – Dan upora – d. p 

    800   † Mihaela Kuralt (gr. 28) 
1800   †† Antonija in Franc Bamkiher in po namenu  

SOBOTA, 28. april 
Peter Chanel, duh. muč. 

   800   † Mihaela Kuralt (gr. 29) 
1800   po namenu 

NEDELJA, 29. april 

5. velikonočna nedelja 

Katarina Sienska, devica,      
cerk. uč., so zavetnica Evrope 

    800   †† iz rodbine Rajh in sorodniki 
            za žive in †† župljane in dobrotnike 
   930  †† Jakob Jančič (obl.) in Filip Orešnik 
1800   † Mihaela Kuralt (gr. 30) 
1100   Tremerje: † Danica Draksler (obl.) 
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