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3. velikonočna nedelja
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 24,13-35)
Glej, prav tisti dan, prvi po soboti, sta dva izmed Jezusovih učencev potovala v vas, ki
se imenuje Émavs in je šestdeset stadijev oddaljena od Jerúzalema. Pogovarjala sta se
o vsem tem, kar se je zgodilo. In medtem ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima
je približal sam Jezus in hodil z njima. Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala.
Rekel jima je: »O kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo?« Žalostna sta obstala in
eden izmed njiju, ki mu je bilo ime Kleópa, mu je odgovóril: »Si ti edini tujec v
Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo te dni?« »Kaj neki?« je rekel. Dejala sta: »To,
kar se je zgodilo z Jezusom Nazaréčanom, ki je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi
pred Bogom in vsem ljudstvom; kako so ga naši véliki duhovniki in poglavarji dali
obsoditi na smrt in križati. Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo rešil Izrael. Vrh vsega
pa je danes že tretji dan, odkar se je to zgodilo. Vsi iz sebe smo tudi zaradi nekaterih
žena iz naših vrst. Ko so bile zgodaj zjutraj pri grobu in niso našle njegovega telesa, so
se vrnile in pripovedovale, da so celó videle, kako so se jim prikazali angeli, ki so
povedali, da on živi. Nekateri od naših so šli h grobu in so našli vse takó, kakor so
pripovedovale žene, njega pa niso videli.«
In on jima je rekel: »O nespametna in prepočasna v srcu, da bi verovala vse, kar so
povedali preroki! Mar ni bilo potrebno, da je Mesija to pretrpél in šel v svojo slavo?«
Tedaj je začel z Mojzesom in vsemi preroki ter jima razlagal, kar je napisano o njem v
vseh Pismih. Medtem so se približali vasi, kamor so bili namenjeni. On pa se je delal,
kakor da gre dalje. Silila sta ga in govorila: »Ostani z nama, kajti proti večeru gre in dan
se je že nagnil.« In vstopil je, da bi ostal pri njiju. Ko je sédel z njima za mizo, je vzel
kruh, ga blagoslôvil, razlomil in jima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga
spoznala. On pa je izginil izpred njiju. In rekla sta drug drugemu: »Ali ni najino srce
gorelo v nama, ko nama je po poti govóril in razlagal Pisma?« Še tisto uro sta vstala in
se vrnila v Jeruzalem ter našla zbrane enajstére in tiste, ki so bili z njimi. Govorili so:
»Gospod je res vstal in se prikazal Simonu.« Tudi onadva sta pripovedovala, kaj se je
zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha.
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.
Zaradi nastalih razmer, ko ne moremo skupaj obhajati svete maše in skupaj moliti, bo
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.

Letošnje geslo je Duhovni poklic – zaklad v glinasti posodi. 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 Božje 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.
Priznanje, da smo ranljivi, slabotni, krhki, grešniki je stvar velikodušnosti. Samo če
sprejmemo, da smo glina, bo k nam prišla izredna moč Boga in nam dala polnost,
rešitev, srečo, veselje, da smo rešeni. In tako bomo sprejeli Gospodov zaklad. Na tak
način bomo bili pripravljeni sprejeti Gospodov klic in bili v njem srečni.
Prosimo Gospoda, naj poklicanim pa tudi nam, pomaga odkrivati zaklad poklicanosti v
ponižnosti.
Nekaj predlogov za molitev za duhovne poklice:
1. V tem tednu posvetite več časa molitvi za nove duhovne poklice.
2. Darujte pri svojem župniku eno mašo za nove duhovne poklice.
3. Družine naj skupaj molijo za duhovne poklice.

KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI
NEDELJA, 26. april
3. velikonočna nedelja
Marija, Mati dobrega sveta
PONEDELJEK, 27. april
Cita, devica, redovnica

- † Metod Hostnik
- za tesno zedinjenje s Sv. Duhom,
da bo naša volja zedinjena z Božjo voljo
- za žive in †† župljane in dobrotnike
- v čast in zahvala Božjemu usmiljenju

TOREK, 28. april
Peter Chanel, duhovnik, m.

- †† Rozalija Petru, Peter st. in Marija Majer
- v čast in zahvalo Božjemu usmiljenju

SREDA, 29. april
Katarina Sienska, d., c. uč.

- v čast in zahvalo Božjemu usmiljenju

ČETRTEK, 30. april
Pij V., papež

- † Angela Klep

PETEK, 1. maj
Jože Delavec – praznik dela

- po namenu

SOBOTA, 2. maj
Atanazij, škof, c. uč.

- po namenu

NEDELJA, 3. maj
4. velikonočna nedelja,
nedelja Dobrega Pastirja
Filip in Jakom ml., apostola

- †† starši Jurkovšek
- †† Jože in Marija Krivec, Stanislava Gajšek
in starši
- †† Jože Medved (obl.) in iz druž. Petrovič
- za žive in †† župljane in dobrotnike
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