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4. velikonočna nedelja 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 10,27-30)  
Tisti čas je Jezus rekel: »Moje ovce poslušajo moj glas; jaz jih 
poznam in hodijo za menoj. Dajem jim večno življenje; nikoli 
se ne bodo pogubile in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke. 
Moj Oče, ki mi jih je dal, je večji od vseh, in nihče jih ne more 
iztrgati iz Očetove roke. Jaz in Oče sva eno.« 

Jezus s primero o ovcah in pastirju pove, da lahko samo Kristus 

v polnosti poskrbi za nas, ozdravi naše rane. Videti je, kakor da celotno njegovo življenje 

dobi smisel v iskanju izgubljene »ovce« – mene, tebe ... Da si nas zadane na rame in nas 

odnese domov, da spet vzpostavimo pristne odnose, v katerih lahko drug drugemu 

zadovoljimo osnovne potrebe za srečno življenje, in od- govorne življenjske odločitve. 

Živimo v času, ki želi iz nas narediti posameznike, ki bodo popolnoma samostojni, celo 

samozadostni – ki nikogar ne bi potrebovali. To se v zahodni družbi predstavlja kot ideal. 

Kolikšna zmota! V razpravah okoli evtanazije, na primer, se čuti (odkrito ali prikrito), da 

njeni zagovorniki pogosto ne bi želeli v starosti ali v bolezni biti odvisni od drugih, jim 

biti v breme. Skratka, bojijo se, da ne bi več mogli poskrbeti zase in bi bili odvisni od 

drugih. Strah jih je nečesa, kar je globoko zapisano v naše človeško jedro, da v potrebah 

poskrbimo drug za drugega in tako skupaj zorimo za večno življenje. Tako izstopa očitno 

nasprotje med evangeljsko resnico o človeku, ki potrebuje drugega, in idealom človeka 

našega časa, ki želi biti povsem avtonomen in samozadosten.  

Brez dvoma, da je tudi ta individualistična družbena klima, ki se zajeda v naše družine 

in tudi župnijska občestva, eden izmed razlogov, da se manjša število duhovnih poklicev. 

Poglobimo se vase, vzemimo si čas in se udomačimo s Pastirjem, samo tako bomo sredi 

mnogih glasov, ki jih je danes slišati okoli nas, prepoznali glas tega Pastirja, ki želi 

poskrbeti za nas, a nam pustiti tudi svobodo, da odidemo, če bi želeli. Vrata staje so 

odprta. A hkrati nam zagotavlja, da nas on že išče, če se izgubimo – o tem smo lahko 

prepričani. Včasih se zgodi to po starših, drugič po otrocih, prijateljih, duhovnikih, 

redovnicah in redovnikih, sodelavcih ... Res je domiseln tale naš Dobri pastir! 

Zato nas nedelja molitve za duhovne poklice vabi, da pričnemo popravljati Kristusovo 

Cerkev pri sebi, pri pogumnem življenju vere v družinah, ne na pol in samo tu in tam, 

ampak celovito in vsak dan; prav tako v župnijskih občestvih, ki so poklicana izbirati in 

utrjevati sinodalno pot svojega cerkvenega življenja, ki bo dala veliko priložnosti, da 

poklicani zaslišijo Pastirjev glas, se nanj velikodušno odzovejo, saj bodo imeli trdno 

oporo v župnijskem in družinskem vsakdanjem življenju in odnosih. 

»Poklic je beseda, ki bi jo moral imeti najrajši, kajti kaže na to, kako si v Božjih očeh 

pomemben. Kaže na to, da si mu všeč, da ima rad tvoje krhko življenje.« (Tonino Bello) 

Sveta birma bo v nedeljo, 22. maja 2022 ob 11. uri, birmovalec bo g. opat Marjan 
Jezernik. Devetdnevico pred birmo bomo začeli v petek 13. maja, vsak večer ob 
17.45. Birmance in birmanke podprimo z molitvijo. 

Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 9. maja ob 19. uri. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 8. maj 

4. velikonočna nedelja 
- nedelja Dobrega Pastirja 

Bonifacij IV., papež 

   800  †† Franc, Franci in Jožefa Kragolnik 
   930   † Jože Kladnik (gr. 21) 
1800     Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100    Tremerje: † Ludvik Lešek 
1600    Miklavž: †† Janko Štrukelj, Ocvirkovi 
                                 in Kruharjevi  

PONEDELJEK, 9. maj 
Izaija, prerok 

   800  † Jože Kladnik (gr. 22) 
   800  †† Jan Rozi in Radovan Pavšič 
1800  † Julia Mech 

TOREK, 10. maj 
Job, svetopisemski mož 

   800  † Jože Kladnik (gr. 23) 
   800  V čast Sv. Duhu 
1800  †† Ana in Jože Ozmec (obl.) 

SREDA, 11. maj 
Nerej in Arhilej, mučenca 

  800   † Franc Karo (obl.) 

1800   † Milka Kamplet 
1900    Tremerje: † Jože Kladnik (gr. 24) 

ČETRTEK, 12. maj 
Leopold Mandić, kapucin 

  800   † Jože Kladnik (gr. 25) 
1800  †† Terezija (obl.), Rudolf in Bojan Sumrak 

PETEK, 13. maj 
Fatimska Mati Božja 

   800  V čast Božjemu usmiljenju 
   800  † Jože Kladnik (gr. 26) 
1800  † Dominik Bovha (30. dan) 

SOBOTA, 14. maj 
Bonifacij, mučenec 

   800  † Jože Kladnik (gr. 27) 
   800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800   † Cecilija Fajs 

NEDELJA, 15. maj 

5. velikonočna nedelja 

Izidor, kmet 

   800  †† Katarina in Jožef Krulec ter Edi Amon 
   930  † Jože Kuder (obl.) 
1800     † Jože Kladnik (gr. 28) 
1100    Tremerje: †† Vera in Alojz Sajovic  
                                     ter Neža Cvetrežnik 
1600    Miklavž: † Ivan Vouk 
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