
 

“Vera bodi vam luč ...” (bl. A. M. Slomšek)
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Tako nam je namreč naróčil 
Gospod: ›Postavil sem te za 
luč narodom, da boš v odre-
šenje do skrajnih mej sveta.‹« 

Služíte Gospodu z veseljem.

Stali so pred prestolom in 
pred Jagnjetom, ogrnjeni v 
bela oblačila, v rokah pa so 
držali palmove veje.

Tisti čas je Jezus rekel: »Moje 
ovce poslušajo moj glas; jaz 
jih poznam in hodijo za me-
noj. Dajem jim večno življe-
nje; nikoli se ne bodo pogu-
bile 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.

Pastir in ovce ...
Prispodoba o pastirju in ovcah današnjemu meščanu malo 
pove. Celo na deželi poznajo kvečjemu električnega pastirja.  
Katero misel naj izluščimo iz Jezusove pripovedi?
Jezus nam hoče povedati, da je njegov odnos do ljudi oseben. Ka-
kor dobremu, pravemu pastirju vsaka ovca veliko pomeni, tako 
pomenimo vsi ljudje, posamezniki in skupnost, Jezusu nekaj ve-
likega. “Jaz poznam svoje in nihče jih ne bo iztrgal iz mojih rok.”
Pravemu pastirju ni težko ne 
zgodaj vstajati ne pozno lega-
ti, ker ima ovce rad. Karkoli 
zanje stori, stori z veseljem. Če 
preti nevarnost, bo storil vse, 
da jo odvrne; celo življenje bo 
tvegal zanje. Nikomur ne bo 
dopustil, da mu jih iztrga iz 
rok. Skratka: pastir je s srcem 
in dušo. “Jaz jih poznam in 
hodijo za menoj.”
To sporočilo je razumljivo 
tudi današnjemu človeku in 
je namenjeno vsem, ki so 
odgovorni za druge: vzgojiteljem 
in učiteljem, delovodjem in 
direktorjem, zdravstvenemu 
osebju, državnim voditeljem 
... Posebej pa naj bi se nad to 
prispodobo zamislili tisti, ki 
jih je Jezus postavil na zemlji 
za pastirje v svoji Cerkvi. 

Zlato obarvana ovca  
simbolično izraža, 

za kaj naj bi si prizadevali 
vsi pastirji pri posnemanju 

Dobrega pastirja:  
za ovce, za čredo. 

Ovce so zaklad Cerkve. 



 DUHOVNI POKLICI                         

Cerkev mora do konca sveta 
opravljati učiteljsko, 

duhovniško in kraljevsko 
(pastirsko) službo.

Vsi krščeni so poklicani 
k temu trojnemu poslanstvu. 
Vendar mora Cerkev iz srede 

vernega občestva izbirati 
ljudi, ki se povsem posvetijo 
njenim bistvenim nalogam. 

Kristus je izmed svojih 
učencev izbral dvanajst  

apostolov, jih posebej vzgajal 
in jih posvetil, da bi v svojih 

naslednikih in njihovih 
pomočnikih živeli in delovali 

do konca časov. 
Vprašanje duhovniških 

poklicev je tako zmeraj živo 
in je najpomembnejše  

vprašanje vseh vernikov,  
posebno pa cerkvenega  

vodstva – škofov.  
Prav je zato, da ob »nedelji 

Dobrega pastirja« 
razmišljamo o duhovniških 

poklicih. 
V povezanosti z Jezusom, 

dobrim Pastirjem, 
ki »da svoje življenje za ovce« 

( Jn 10,11-18).

Mož z in med dvema ženama. Dve sestri, ki postane-
ta tekmici. O tem pripoveduje stara zaveza v svoji prvi  
knjigi, v Jakobovi zgodbi in o njegovih dveh ženah, ki 
sta bili Rahela in Lea. Tu se nekoliko ponavlja pripoved 
o Jakobu in njegovem dvojčku Ezavu. Mlajši Jakob je 
z zvijačo in prevaro in pomočjo svoje matere Rebeke  
ogoljufal starejšega brata Ezava za očetov blagoslov in 
dediščino. Jakob se je zbal bratovega maščevanja in je 
zbežal k svojemu stricu Labanu  in v njem našel učitelja. 
Ko se je hotel poročiti z Labanovo mlajšo hčerko Rahelo,  
v katero se je zaljubil, je on, ki je bil izkušen pastir, moral 
še sedem let delati pri svojem stricu Labanu. Kot be-
gunec brez sredstev ni zmogel plačati cene za nevesto. 
Jakob je lahko za to ponudil samo svojo delovno moč. 
Moral je privoliti Labanovi zahtevi. On pa ga je izigral. 
V zakonsko posteljo je pretihotapil svojo zastrto, zdaleč 
manj privlačno starejšo hči Leo. 
Moral je še sedem let delati za Labana, da bi se lahko 
poročil z Rahelo. Po drugi poroki se ponovi medbratski 
boj Jakoba in Ezava sedaj kot medsestrski med Rahelo 
in Leo. Rahela je bila tista, ki jo je Jakob ljubil, a Lea mu 
je rodila sedem otrok, medtem ko je Rahela bila sprva 
brez otrok.  Lea je ljubosumna na Rahelo, ker jo Jakob 
ljubi. V tistem času pred okrog 3500 do 4000 let je bila 
sramota, če ženska ni mogla imeti otrok. Šele pozneje 

je postala tudi Rahela mati. 
Ob porodu svojega druge-
ga otroka je umrla. Potem 
se je družina napotila na  
naporno pot v domovino 
Izrael. Obe sestri sta pri tem 
vzorno držali skupaj. Ne na-
zadnje proti svojemu očetu 
Labanu. Ko so se vrnili, je bil 
tudi poravnan prepir med 
Jakobom in Ezavom. Spet 
sta se spravila in pomirila, 
čeprav se je Jakob bal naj-
hujšega. 

JAKOB IN RAHELA



V svetem pismu govori Jezus o samem sebi kot »Dobrem 
pastirju«. Tudi stara zaveza označuje Boga kot pastir-
ja. Danes ne razumemo najbolje podobo pastirja. Danes 
namreč ni več toliko pastirjev. V Jezusovem času je bilo 
čisto drugače. Takrat so bili pastirji močno razširjeni, kaj-
ti veliko ljudi je imelo živali: na primer koze in ovce, ki 
so živele v čredah. K tem čredam so spadali tudi pastirji.  
V božični pripovedi so pastirji prvi izvedeli o Jezusovem 
rojstvu. Pastirji so bili takrat ljudem dobro znani in so 
razumeli, če se je govorilo o Bogu kot pastirju. Tako kot 
pastir  varuje čredo pred tatovi in zvermi; skrbi za to, da 
so na pašniku, kjer je dovolj paše in vode in jih zaradi var-
nosti vodi v hlev - tako Bog skrbi za ljudi. V to so ljudje 
takrat zaupali in v to smemo zaupati mi danes: Bog pazi 
na nas, skrbi za nas in pri njem smo varni. In ker je tako, 
ni nič slabega, ampak nekaj zelo lepega, če smo v priliki 
o pastirju ovce, čeprav  sprva zveni  smešno. Biti ovca 
namreč pomeni, da nas Bog kot Dobri pastir ima rad. 

Četrta velikonočna nedelja, nedelja Dobrega 
pastirja, je obenem nedelja duhovnih poklicev. 
S papežem Frančiškom moli vesoljna Cerkev za 
duhovne poklice, da bi se več fantov in deklet 
odzvalo Božjemu klicu. Za ljudi, ki se v teh tež-
kih časih in okoliščinah odločajo za duhovniško 
življenje in da bi lahko po tej poti hodili veseli 
skupaj s skupnostjo, ki jim je zaupana.

SVETNIKI v tem tednu
P Izaija, prerok
T Job, svetopisemski mož
S Aleksander, papež
Č Leopold Mandič, redovnik
P Fatimska Mati Božja
S Bonifacij, mučenec
N 5. VELIKONOČNA NEDELJA

Jezus je Dobri pastir

 

Bili so vladarji, ki so se sami 
ali so jih drugi imenovali 
pastirje ljudstva. A s tako 
pravico, pa tudi s tako samo-
zavestjo in s tako jasno bese-
do, kot je to storil Jezus, se 
nihče ni mogel in se ne more  
imenovati Pastirja. 
Jezus ni samo Pastir, je Dob-
ri pastir. Vzor je vsem pas-
tirjem. Je pastir, ki prihaja  
skozi vrata, ki ovce pozna, 
ki jih kliče po imenu, ki jim 
odpira vrata in jih vodi na  
DOBRO pašo!
Ali taka skrb ne sili ovac  
k razmišljanju, kakšen od-
nos do tega Pastirja imajo in  
kakšnega naj bi imele?
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     nNAPOVEDUJEMO

Ledeni svetniki (od 11. do 15. maja)
Mamert, Pankracij, Servacij, Bonifacij in Zofija 
so bili mučenci ali škofje v 4. in 5. stoletju. Svo-
je ime so dobili, ker njihovi godovi padejo 
v obdobje, ko je rastje posebej občutljivo: 
v tem času je ponoči lahko še slana, ki lahko 
ogrozi predvsem sadno drevje.

SVETE MAŠE  
od  9. do 15. 5. 2022

PONEDELJEK
   7.30 Za + Marijo Kresnik
  Za  + Angelo Vesel (greg.)
 18.30   Za  + Jožeta Pevec
  Za + Angelo, Maksa in 
  Mirka Skamen
 TOREK
 7.30 Za + Mojco Juvan
  Za + Anico, Zvonka in Štefana Gračner
 18.30 Za + Angelo Vesel

SREDA
 7.30 Za + Franca Robnika
  Za + Anico, Zvonka in Štefana Gračner 
18.30  Za + Marijo Videnšek 
  Za + Angelo Vesel (greg.)
         ČETRTEK
 7.30 Za + Angelo Vesel (greg.)
  Za + Branislavo Krajnc
 18.30 Za + Pavlo Oselj, obl. 
  Za + Škrablove in po namenu
 PETEK
 7.30 Za + Anico, Zvonka in Štefana Gračner
  Za + Angelo Vesel (greg.)
18.30   V čast Mariji kraljici miru
 SOBOTA
  7.30 Za + Angelo Vesel (greg.)
  Za + Katarino Mavrič
18.30  Za + Maksimilijana Košiča

NEDELJA
 8.00 Za +Angelo Vesel (greg.)
 10.00 Za + Jožico Škulj
  Za + Olgo Špes

     OZNANILA
•	Danes obhajamo četrto velikonočno nedeljo,  

ki jo imenujemo tudi nedelja Dobrega pas-
tirja oziroma nedelja duhovnih poklicev.  
Zaključujemo teden molitve za duhovne poklice.
•	Šmarnice so vsak večer ob 18.30 in na Prekorju 

ob 19.30.

Zadnjo nedeljo v mesecu maju (29. 5.) bo  
slovesnost prvega svetega obhajila. Deset otrok 
se pripravlja, da bodo prvič prejeli Jezusa pod  
podobo kruha. Molimo zanje in njihove družine, 
da se bodo dobro duhovno pripravili na ta lep in 
pomemben dogodek. 

     NANAPOVEDUJEMO


