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4. velikonočna 
nedelja

oznanilo
Ohranite veselje 
ljubečega Boga,
ljubečega Jezusa 

v svojem srcu 
in razdelite to veselje 

z vsemi, 
ki jih srečate.

sv. Terezija iz Kalkute

Tisti čas je Jezus rekel:     (Jn 10,11–15)
»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.  

DOBRI PASTIRJI DANES
Človek potrebuje Boga. Do njega 
moramo priti osebno. Ta pot je težka, 
zato nam mora nekdo pomagati, nam 
z besedo in zgledom pokazati pot. 
To poslanstvo je Jezus zaupal svojim 
prijateljem apostolom, ko je pri zad-



nji večerji ustanovil zakrament 
svetega reda – duhovništva. Pri 
izvrševanju tega poslanstva naj 
bi se zgledovali po njem, ki se 
nam predstavlja kot dobri Pastir. 
Ovce poslušajo njegov blagi glas 
in gredo za njim. Palico in gor-
jačo ima v roki, da ovce brani 
pred volkovi, ne pa, da jih stra-
huje. Od vsakega pastirja, kakor 
imenujemo tiste, ki so s posebni 
posvečenjem postavljeni v služ-
bo Božjega ljudstva – od papeža 
do zadnjega kaplana, Božji klic 
zahteva toplo človečnost. Sicer 
pa vsak od njih ni nič bolj krist-
jan kot katerikoli drugi krščenec. 
Ima le posebno poslanstvo, 
zakramentalno milost in zato 
večjo odgovornost. Drugače 
pa ostane človek, ki je »vzet 
izmed ljudi in postavljen lju-
dem v korist glede tega, kar se 
nanaša na Boga: da daruje dar-
itve in žrtve za grehe. Ker tudi 
njega obdaja slabost, more po-

trpeti z nevednimi in tistimi, 
ki blodijo. Zato mora kakor 
za ljudstvo tudi zase darovati 
daritve za grehe« (Heb 5,12).
Arški župnik, zavetnik dušnih 
pastirjev, je bil velik spokornik. 
Njegovi življenjepisci pripovedu-
jejo, da na obiskih pri družinah 
ni takoj »usekal« z vprašanjem, 
če molijo in hodijo v cerkev, tem-
več je začel pogovor o vsakdanjih 
zadevah preprostih ljudi in s tem 
»utrl pot« Božjim zadevam. »Pot 
Cerkve je človek,« pravi sveti 
Janez Pavel II., in človek naj bi 
bil tudi pot služabnikov Cerkve.
Ne pozabimo na zaupno, 
iskreno molitev, da si izprosimo 
novih dobrih pastirjev današn-
jega časa. Naj dobri Bog blago-
slavlja delo naših duhovnikov, 
da bomo lahko tudi po 
njih bolje spoznali Očeta.

Na obličju 
svojega bližnjega 

moramo iskati 
Kristusov obraz. 
Samo to načelo 
nam zagotavlja, 

da zares ljubimo vse ljudi.
Janez Pavel I.



OZNANILA

V 58 letu je umrl 
Franc Madjar
* 28.09.1963
+ 08.04.2021
Pogreb bo v 
Slovenj Gradcu.

Duhovnik 
Človek se želi nekomu izpove-
dati, kar se v njem sčasoma na-
bere. Mnogi se sicer zatekajo 
k psihologom in psihiatrom, 
nekateri pa celo k alkoholu ali 
drugim vrstam »opojev«, da 
bi našli srečo in notranji mir. 
Pa ju žal ne najdejo. Duhovnik 
je tisti, ki nam more posre-
dovati odpuščanje grehov, vr-
niti mir in spravo z Bogom.
Duhovnik je vzet izmed ljudi  in 
postavljen za ljudi. Kaj neki bi 
bilo, če jih ne bi imeli? Cerkve 
bi bile brez evharistije, nikogar 
ne bi  bilo, ki bi nam delil zakra-
mente, nas tolažil, bodril in učil.

Iz vsega srca se to nedeljo zah-
valimo Kristusu za duhovnike 
in prosimo »gospodarja žetve,« 
naj pokliče tudi iz naših vrst ple-
menite fante in dekleta v svojo 
službo, da bi po njih v Kristu-
su imeli življenje v izobilju. Da 
ne bi tavali po pašniku življen-
ja v strahu pred volkovi, temveč 
šli vselej za dobrim pastirjem.

Jezus Kristus je vstal in živi
sedi na Božji desnici. 
Ne moremo v resnici obhajati 
velikonočnih praznikov in ve-
likonočnega časa, če ne umremo 
tistemu delu samega sebe, kjer 
smo preveč živi: svoji nečim-
rnosti, svojim bojaznim, svoji 
žalosti, svoji sebičnosti, in ako 
ne vstanemo v tistemu delu 
samega sebe, kjer smo preveč 
mrtvi: v veri, upanju, odpuščan-
ju, v ljubezni, v veselju …
Kristus je vstal! Nepopisno 
je naše veselje zaradi velike 
odrešitve. Vzklikajmo v ve-
selju in se radujmo. Aleluja!
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Ste se danes 
že nasmejali?

NAJ TVOJA RADOST OSVOJI NAŠA SRCA
Gospod,
naj svetloba tvojega vstajenja ožarja naše dneve, 
premagaj strah v globinah naše zavesti. 
Naj utihnejo naše žalostne popevke, naj umolkne krik obupa. 
Naj žarki velikonočne zarje zasijejo v naših očeh 
in odsevajo na naših obrazih. 
Naj tvoja radost osvoji naša srca. 
Gospod, daj nam zmagovito upanje.
Premagaj nas!
Premagaj naše zakrknjeno srce, 
razbij naše plahe misli, 
preženi našo grešno žalost. 
Odpusti nam grehe proti veselju in upanju.

Slava dobrega človeka 
je pričevanje mirne vesti. 

Imej dobro vest, 
pa boš zmeraj vesel. 

Dobra vest 
lahko zelo veliko prenese
in je tudi v nesreči vesela. 

Slaba vest je vedno 
plašna in nemirna. 
Sladko boš počival, 

ako ti srce ne bo nič očitalo.
Tomaž Kempčan

Tajnica: »Direktor, po telefonu 
sprašujejo za termin, da bi se 
z vami pogovorili o uspešnosti 
firme.« – Direktor:  »Se za to 
zanimajo novinarji ali policija?«

V župnijskem sadovnjaku so 
zmanjkovala jabolka. Župnik 
obesi listek: »Bog vse vidi« –  
Naslednji dan župnik vidi pri-
pis: »Vidi že, toda ne  tožari.«

Učitelj vpraša Janezka: 
katero besedo v šoli slišimo na-
jpogostejše ? Janezek kot iz topa 
ustrali nevem.


