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V nikomer drugem ni odreše-
nja; zakaj pod nebom ljudem 
ni dano nobeno drugo ime, 
po katerem naj bi se mi rešili.

Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, 
je postal vogelni kamen

Preljubi, poglejte, kakšno lju-
bezen nam je podáril Oče: 
Božji otroci se imenujemo in 
to tudi smo.

Jaz sem dobri pastir in poz-
nam svoje in moje pozna-
jo 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.

Kdor hoče biti dober pastir, mora tako dobro 
poznati ovce, da takoj zazna, kaj potrebujejo. 
Poznati mora naravo okrog njih, da ve, kje nanje 
preži nevarnost, kje je dovolj krme in vode. Pastir 
mora biti pozoren in imeti občutek za konkretne 
razmere.  Povezan je z naravo in ovcami, ki so mu 
zaupane. S svojo sposobnostjo zaznavanja razume 
znamenja in izpolnjuje svojo nalogo. V pripovedi 
o stvarjenju je zapisano, da naj človek gospoduje 
stvarstvu. To ni čisto prav prevedeno. Izvorna bese-
da je iz pastirske govorice in pomeni, da tako gos-
poduje, kakor pastir obvladuje čredo in izpolnjuje 
svojo nalogo. Ta svet nam je zaupan z vsem, kar na 
njem živi. Biti moramo pastirji in zato pozorni na 
znamenja in potrebe našega sveta. Povezani z ljud-
mi in naravo. 

Kdor hoče najti izgubljene ovce, Kdor hoče najti izgubljene ovce, 
mora iti ven v svet. mora iti ven v svet. 

Eno je gotovo - Eno je gotovo - 
v hlevu jih ne boš našel.v hlevu jih ne boš našel.



SODOBNI PASTIRJI
Zdi se, da je podoba pas-
tirja že dlje časa v krizi. 
Ne zaradi pastirja, ampak 
ker nihče ne bi rad bil več 
pohlevna ovčka. Pri tem 
radi prezremo, kaj je pri 
tej prispodobi pravo spo-

ročilo:  Varnost in orientacija.  Mnogi ljudje se počutijo prav 
v današnjem času brez doma in brez orientacije. Redkokdaj 
si to priznajo ali ne vedo kam s svojo izgubljenostjo. Sodobni 
pastirji so zato še posebej pomembni: starši, botri, kateheti, 
duhovniki, ki na primer mlade pripravljajo na birmo. Še pose-
bej tisti, ki živijo svojo vero na viden način. 

YOUCAT – katekizem 
Katoliške cerkve za mlade
273.  Ali Cerkev dAnes še 
izvršuje eksorCizem?
Pri vsakem krstu se uporablja 
tako imenovani mali (prep-
rosti) eksorcizem, molitev, 
s katero krščenca iztrgamo 
zlu in ga okrepimo proti 'si-
lam in močem', ki jih je Jezus 
premagal. Veliki eksorcizem 
je molitev z Jezusovo obla-
stjo, ki krščenega kristjana z 
Jezusovo močjo iztrga vplivu 
in oblasti hudiča; v Cerkvi se 
uporablja redko in šele po 
najstrožjem preverjanju.  
Kar je v hollywoodskih filmih 
predstavljeno kot  'eksorci-
zem', večinoma ne ustreza 
Jezusovi resnici in resnici 
Cerkve. O Jezusu pogosto 
beremo, da je izganjal de-
mone. Imel je oblast nad 
zlimi oblastmi in močmi ter 
je lahko ljudi osvobodil od 
tega. Apostolom je Jezus dal 
»oblast nad nečistimi duhovi, 
tako da so jih izganjali in ozd-
ravljali vsako bolezen« (Mt 
10, 1). Prav to dela Cerkev, ko 
danes pooblaščen duhovnik 
izgovarja molitev eksorcizma 
nad človekom, ki prosi zanjo. 
Prej je treba imeti gotovost, 
da ne gre za psihični fenomen 
(te zadeve spadajo v pristoj-
nost psihiatra). Pri eksorciz-
mu gre za preprečevanje 
skušnjav in ogroženosti ter 
za osvoboditev od hudičeve 
oblasti. 

»Dobri pastir da življenje za svoje ovce.« – Kar trikrat 
je danes to povedano. Jezus ni najemnik, ki stori za 
ovce le toliko, kolikor je plačan in kolikor mu nese. 
V lastno smrt gre, da bi ovce obvaroval hudega in jih 
rešil smrti. To je njegov velikonočni dar, to je njegovo 
poslanstvo, to je osnovno sporočilo njegovega življe-
nja. Zlo, prikazano v podobi volka, ki kolje in čredo raz-
ganja, je razgaljeno v vsej pretresljivi resničnosti. Pas-
tirjeva ljubezen pa se razkriva v vsej veličini. Kako velik 
mora biti človek v njegovih očeh, da zanj toliko tvega.
Danes je dobri pastir duhovnik, ki se trudi, da bi ver-
niki imeli vedno pogrnjeno mizo Božje besede in Bož-
jega kruha. Za tiste, ki se vračajo, ima vedno odprta 
vrata in še bolj odprto srce. Ljubi tudi one, katerim ni 
do vrnitve, in jih v molitvi ne neha priporočati Božji 
ljubezni. 
Ves živi za svoj pok-
lic, čeprav ga mnogi 
ne razumejo, mu 
nekateri podtikajo 
slabe namene ali 
mu jemljejo dobro 
ime. Vse to mu ne 
jemlje volje do dela 
in nima sebe za  mu-
čenca. 



SVETNIKI v tem tednu
P Marija Mati dobrega sveta
T Hozana,  devica
S Peter Chanel, mučenec
Č Katarina Sienska, mučenka
P Jožef Cottolengo, redovnik
S Jožef Delavec
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MOLITEV

Gospod Jezus, 
vedno znova vabiš 
dekleta in fante, 
da bi slišali tvoj glas 
in šli za teboj kot
učenci. 
Navdihuj jih in navduši, 
da bodo slišali stisko 
ljudi, ki hrepenijo 
po Božji ljubezni.
Vodi vse mlade 
k navdušenju zate 
in za tvoje vrednote, 
da bosta na svetu 
vladala ljubezen in mir. 
Prebudi v nas željo, 
da bi te sprejeli v svoja 
srca in da bi bili 
pripravljeni o tebi 
pripovedovati 
tudi drugim. 
Pomagaj nam 
s svojo milostjo. Amen.

GOSPOD JE MOJ PASTIR (PSALM 23)
Verjetno najlepši, gotovo pa od 150 psalmov najbolj 
znan. Opisuje življenje v polnosti in varnost, ki jo nudi 
Bog. Obenem ne zapira oči pred dejstvom, da so na 
življenjski poti lahko tudi temne doline. 
Ko človek moli ta psalm, ne sanja o nekem nebeškem 
raju, ampak poje o svojih življenjskih doživetjih in o iz-
kustvih Boga. Bog se zanj zavzema, ga vodi in mu daje 
orientacijo za njegovo življenje. Pripelje ga varno do 
cilja. Mislim, da psalm že dolgo nagovarja mlade in sta-
re, ker skoraj nihče v življenju ni obvarovan pred izku-
stvom teme in bolečine. Vse to je pogosto povezano z 
brezciljnostjo in dezorientiranostjo. Zato je dobro, da 
se prav v takih časih lahko oklenemo Boga. Veliko ljudi 
zna vsaj nekaj vrstic tega psalma na pamet. Jezus se 
naveže na psalm, ko govori o sebi kot o dobrem pas-
tirju. V priliki o izgub-
ljeni ovci obljublja, 
da bo izgubljeno na-
šel in ljubeče domov 
prinesel. V govoru o 
Božjem jagnjetu Je-
zus doda poudarek:  
On ni samo pastir, ki 
vodi ovce k pravemu 
cilju. On je pastir, ki 
da življenje za svoje 
ovce. On sam je Božje jagnje, ki nase vzame naše gre-
he. Božja dobrota in milina me bosta spremljali vse dni 
mojega življenja in prebival bom v hiši Gospodovi vse 
dni življenja.
»Dobri pastir pozna svoje.« – Jezus nas pozna. Ne 
samo na splošno, kot imajo na primer na matičnem 
uradu popis vsega prebivalstva v občini. Vsakomur 
so določili neko registrsko številko; v njihovem se-
znamu je vsakdo izmed nas občan številka ta in ta. 
Podobno je na davčnem uradu, kjer nas razvrščajo 
po naših davčnih številkah. Za Jezusa pa nihče izmed 
nas ni številka v spisku. Vsakogar pozna osebno, po 
imenu in po srcu. Za vsakogar ima čas in besedo, vsa-
komur pripravlja poseben prostor pri Očetu.
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Za interno uporabo izdaja Župnija Celje - Bl. A.M.Slomšek 
SVETE MAŠE: nedelja: 8.00, 10.00; delavniki: 7.30, 18.30; prazniki 8.00, 18.30, (10.00 na dela proste praznike)

SVETE MAŠE  
od  26. 4. do 2. 5. 2021

OZNANILA:
•	Danes je četrta velikonočna nedelja, ki jo ime-

nujemo tudi nedelja Dobrega pastirja, nede-
lja duhovnih poklicev. Ves teden smo moliti za 
duhovne poklice. Vabljeni, da še naprej pod-
pirate z molitvijo vse tiste, ki jih Bog kliče ter 
vse tiste, ki so že odgovorili na njegov klic in 
se pripravljajo na svoje poslanstvo. Predvsem 
pa si prizadevajte, da bo vaše zgledno življe-
nje spodbujalo mlade, da se bodo navdušili za 
duhovne poklice in zvesto sledili Jezusu.
•	V soboto začenjamo mesec maj, Marijin me-

sec in mesec šmarnične pobožnosti. Radi čas-
timo Marijo našo nebeško mater. 
•	Na razpolago je župnijsko Glasilo, Ognjišče in 

Don Bosko.

Hlapec, ki je plačan, ni pastir. Vendar se hlini, da 
je pastir. Tako postane volk v ovčji koži. Na vseh 
področjih današnjega življenja obstajajo tudi 
taki volkovi, ki se preoblečejo v ovce in se delajo, 
da so pastirji. Obljubljajo orientacijo, a vodijo v 
zmoto. Obljubljajo blaginjo, a mislijo samo nase. 
Ko govorijo o žrtvovanju, imajo v mislih samo 
druge. Ko postane tesno, se umaknejo, češ da 
niso nič vedeli, da so čisto drugače mislili. Nič jim 
ni do tistih, ki so jim bili zaupani. 

PONEDELJEK
   7.30 Za + Miha Ramovša (greg.) 
  Za + Cilko
 18.30 V čast Materi dobrega  
  sveta za mlade
            TOREK
 7.30 Za + Jožico Jezernik
  Za + Miha Ramovša (greg.)
 18.30 Za + Jožico Šifer in Jožico Rezar
 SREDA
 7.30  Za + Angelo Kladnik
  Za + Miha Ramovša (greg.) 
 18.30 Za + Pavlo Vesel

ČETRTEK
 7.30 Za + Cilko
  Za + Miha Ramovša (greg.) 
 18.30 Za vse + Uršičeve

PETEK
 7.30 Za + Miha Ramovša (greg.)
  Za vse žive in + dobrotnike DBC
 18.30 Za + Pavlino Volasko 
               SOBOTA
 7.30 Za + Miha Ramovša (greg.) 
  Za + Cilko
 18.30          
                          NEDELJA
 8.00 Za + Cilko 
  Za + Katarino Zorko
  Za + Miha Ramovša (greg.)
 10.00  Za žive in + župljane


