
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

JAZ SEM DOBRI PASTIR! 

 

 

Četrta velikonočna nedelja se imenuje »nedelja dobrega pastirja«. Razlog 

za to najdemo v današnjem evangeljskem odlomku. Prisluhnimo: 

 

»Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Tisti pa, ki je 

najemnik in ne 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. Imam 

še druge ovce, ki niso iz tega hleva. Tudi tiste moram pripeljati in poslušale 

bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir.« 

 

Podoba Kristusa Dobrega pastirja je osvojila srca kristjanov. Z njo je 

Kristus vstopil v svet umetnosti. Najstarejše podobe, ki jih najdemo v 

katakombah in na sarkofagih, ga predstavljajo v pastirskem oblačilu in z 

izgubljeno ovco okoli ramen. 

 

 

 

VIR: Cantalamessa 
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A P R I L – M A J:     » Š  m  a  r  n  i  c  e «   

 

Trije veliki koraki: Jezus je naredil tri velike čudeže (korake), znamenja 

ljubezni, za katere ne bomo nikoli dovolj hvaležni. 

To so trije čudeži ljubezni do ljudi, nad katerimi 

strmita nebo in zemlja.  

Čudež v jaslicah: Velik in nerazumljiv je 

čudež njegove ljubezni v jaslicah, ko je za nas ljudi, 

postal človek.    

Čudež na križu: Večji je drugi čudež njegove smrti, ko je za nas 

umrl na križu.   

Čudež na oltarju: Največji čudež njegove ljubezni je, njegova 

resnična navzočnost v najsvetejšem zakramentu oltarja. 

Njegova stalna navzočnost med nami. (Bl. A. M. 

Slomšek)  

Ko smo pri mizi, delimo hrano z drugimi, se z njimi 

pogovarjamo, smo z njimi povezani, 

čutimo,  da spadamo skupaj. Postajamo ena družina, čeprav 

nas ne povezujejo sorodstvene vezi. Podobno je pri maši. 

Ljudje različne starosti, izobrazbe, stanu, prihajamo pred oltar 

in jemo od istega kruha. S krstom smo bili vključeni v 

skupnost verujočih, v Cerkev. Prejem Jezusovega telesa pa 

nas v tej skupnosti utrjuje in med seboj povezuje. Tako smo 

tesno povezani med seboj in s Kristusom.  

SVETI JOŽEF:  Papež Frančišek je napisal posebno apostolsko pismo  »Z 

Očetovim srcem« in s tem posvetil letošnje leto, kot leto Sv. Jožefa.  

            Oče poslušnosti: Jožef zna prisluhniti. Kljub načrtom, ki jih je 

naredil v trenutku stiske, se je po obisku angela odločil, da mu prisluhne in 

je Marijo vzel k sebi. Ponovno je prisluhnil angelu, ko mu je v drugih 

sanjah naročil, naj beži v Egipt. Nato je še Jožef dva krat prisluhnil in 

izrekel svoj »zgodi se«. In s tem je Jezusu dal najlepši 

zgled, kako je mogoče izpolniti Božjo voljo. Kako težko pa 

jaz včasih prisluhnem! Poslušam svojo družino, pa je ne 

slišim. Poslušam Boga, ki ima zame pripravljen načrt, pa ga 

ne želim slišati. Moj »zgodi se« je šibak, prestrašen in 

negotov. Povsem nasprotno kot Jožefov. 

             Oče v sprejemanju: Znam sprejeti Božji poziv naj 

se ne bojim? Jožef zaupa angelovim besedam in sprejme 

Marijo. Kljub temu, da vseh dogodkov ne razume, se ne sprašuje zakaj, 



ampak sprejme to, kar se dogaja, hkrati pa prevzame tudi odgovornost. 

Kakor je Bog naročil Jožefu naj se ne boji, to isto ponavlja tudi nam. Vabi 

nas, naj odložimo jezo in razočaranje in z zaupanjem naredimo prostor 

temu, česar si nismo izbrali, a obstaja. Življenje želim imeti pod nadzorom. 

Moji načrti za prihodnost morajo biti jasni. Znam narediti prostor za to, 

česar ne razumem, za preizkušnje? Znam sprejeti Božji poziv naj se ne 

bojim? (nadaljevanje sledi) 

ŠMARNICE za otroke: Letos imamo šmarnice za otroke z naslovom: 

»Svetniki so bili čisto navadni ljudje«. Njihove 

življenjske zgodbe nam predstavijo vsakdanje 

dogodke, da bi začutili, da biti svetnik ni znanstvena 

fantastika, ampak pot, po kateri hodimo skozi 

življenje, v duhu »Nihče ni tako dober, da ne bi 

mogel biti še boljši«. Če bo možno, bodo po vaseh, 

sicer v cerkvi. 

ŠMARNICE za odrasle:  »Camino, pot, ki se začne 

na koncu«. Razmišljanje na 780 km dolgi poti v Kompostelo na grob sv. 

Jakoba. V najrazličnejših vremenskih razmerah, ob različnih tegobah in 

težavah, se človek kali in zori.  

Prenos nedeljske sv. maše ob 10.00 uri.  Kljub nekaterim sprostitvam, 

veljajo v cerkvah še vedno omejitve. Trenutno sme biti en vernik oz. 

družina (en mehurček), na 30 m2. V naši cerkvi sme biti pri maši 16 ljudi, 

oz. družin, ne glede koliko je družinskih članov. To je zelo malo, zato 

lahko spremljajte  sv. mašo iz domače cerkve, vsako nedeljo ob 10.00 uri 

še naprej na sledeči povezavi, na Youtube-kanalu: 

https://www.youtube.com/channel/UC38hAwil6SrU7gG6fukXvdA   

 

Verouk v živo ali na daljavo?   Čuden je čas korone. Le dober mesec na 

začetku šolskega leta smo imeli verouk. Potem pa vseskozi na daljavo. 

Upajmo, da bomo vsaj zadnji mesec pred koncem pouka spet smeli imeti 

normalno verouk.  

 Če to ne bo mogoče, bomo imeli pripravo na 

prvo sv. obhajilo po majhnih skupinah v cerkvi. 

Enako z birmanci. Bomo videli, kako bo po 

počitnicah. 

      

Župnijska  Karitas Cirkovce: Podarja rabljen prenosni računalnik in 

tiskalnik. Kdor ga potrebuje, se naj oglasi v župnišču.  

 

https://www.youtube.com/channel/UC38hAwil6SrU7gG6fukXvdA


Za dobro voljo:  

Prvošolček Žiga ima čez nekaj minut zoom, pa reče mamici: »Mami, a mi 

naštimaš!?« Mami vpraša: »Koga?« Žiga: »Ja učiteljico!« 

Profesor kemije sprašuje študente: »Po katerih korakih je treba ukrepati, če 

ta smrtonosni plin začne uhajati?« Študent Peter: »Po zelo hitrih in zelo 

dolgih, gospod profesor.« 

 

OZNANILA:    

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
 25. april  2021 

4. velikonoč. ned. 
Nedelja Dobrega 
Pastirja  
 

7.30     za žive in rajne župljane     
10.00   za +  Gregorja Vaupotiča 
11.30   za žive in rajne vaščane Mihovc in Drag. vasi 
14.00    Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19   
17.30   Srečanja članov  ŽPS 
19.00   Srečanje II. Zakonske skupine  (v župnišču) 

PONEDELJEK 
      26. april  

Marija, Mati 
dobrega sveta 

7.30    za  +  Alojzijo Sagadin obl., Antona, Mileno z  
                       družino, Angelo in Petra Pulko 

    TOREK 
    27. april 

Cita, devica 
7.30     za  +  Petra obl., starše Krajnc in Medved,  
                       Trebovškove in sorod. 

    SREDA 
     28. april  

Peter Chanel 7.30     za   +  Borisa Golavška 

  ČETRTEK 
     29. april 

Katarina Sienska 
19.00   za  +  Nežo Klajnšek obl. in Alojza 
            (Molitvena ura za duhov. in redov. poklice)   

    PETEK 
     30. april 

Pij  V.,  papež 19.00    za  +  Ignaca in Rozalijo Podgoršek  obl. 

    SOBOTA 
     1. maj  

Jožef   Delavec, 
praznik dela 

19.00     za +  Jožico in Ivana Gostečnika 
               (Molitvena ura za družine)            

    NEDELJA  
  2. maj  2021 

5. velikonoč. ned.  
  7.30      za  žive in rajne župljane 
10.00      za +  Marijo Trčko obl., Karla in 2x starše 
14.00     Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19 

 

Čiščenje in krašenje cerkve: Lepo se zahvalim pridnim iz Zg. Jablan za 
košnjo trave, čisto in lepo okrašeno cerkev med in po velikonočnih praznikih. 
Boglonaj! Meseca maja pa lepo prosim vaščane Pongrc.  
 

 

 

 

Izdaja: Župnija Cirkovce, Cirkovce 55, 2326 Cirkovce, tel.: 02/792 32 01, Janko Stra šek, žpk.; www. zupnija-cirkovce.si  


