
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

JAZ SEM DOBRI PASTIR! 

V vseh treh bogoslužnih krogih na 4. velikonočno nedelje beremo odlomek 

iz Janezovega evangelija o dobrem pastirju. Letošnji odlomek je kratek in 

mu lahko v celoti prisluhnemo: 

»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’«. 

 

Potem, ko nas je evangelij preteklo nedeljo popeljal med ribiče, nas tokrat 

vodi med pastirje. Gre za dve enakovredni evangeljski skupini ljudi. Od 

ene prihaja poimenovanje apostolov: »ribiči ljudi«, od druge pa »dušni 

pastirji«. 

Večina Judeje je kamnita in sušna visoka planota, primernejša za pašo, kot 

pa za poljedelstvo. Trava je bila suha in čreda se je morala nenehno seliti; 

ni bilo obrambnih zidov in to je zahtevalo, da je bil pastir nenehno s svojo 

čredo. Eden od popotnikov nam je zapustil podobo pastirja v Sveti deželi: 

»Ko ga vidiš na visokem pašniku, budnega, s pogledom, ki pogleduje v 

daljavo, izpostavljenega vremenskim neprilikam, naslonjenega na palico, 

vedno pozornega na gibanje črede, razume, zakaj je dobil pastir takšen 

pomen v izraelski zgodovini, da so uporabljali prav ta naslov za svoje 

kralje in ga je Kristus sprejel za simbol darovanja samega sebe«. 

VIR: Cantalamessa 
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Človek je ustvarjen po Božji podobi in Bog ima za vsakogar pripravljen 

poseben življenjski načrt. Poklicani smo k svetosti, saj morejo v večnosti 

edino sveti živeti resnično Božje življenje, ko zrejo njegovo obličje. 

Naša podobnost Bogu je tudi v tem, da se v 

svobodi, ki nam jo je podaril on, ki je Ljubezen, 

odločimo za sodelovanje z Božjo voljo. Okolje, v 

katerem živimo, lahko spreminjamo in ga oblikujemo 

po navdihu Svetega Duha, da nas spodbuja k vedno bolj zavzetemu 

življenju iz vere. S tem ustvarimo zase in svoje bližnje prostor, kjer se 

posvečujemo in rastemo v ljubezni. 

              Ko smo v svojem delovanju vsakodnevno 

izpostavljeni svetu in vsem njegovim zapeljevanjem in 

skušnjavam, nam razpoloženje, ki si ga ustvarimo 

doma, nudi zatočišče in varen pristan, kjer se lahko 

zaupno izročamo Božji Materi.   

Dobro je slišati:  
KAM, H KOMU IN ZA KOLIKO ČASA? 
Na mejnem prehodu Hebrenne, med Poljsko in Ukrajino. Dan se 
preveša v večer, ko naju s kolegom Marcinom na Lvivsko postajo vodi 
domačin. Ulice do postaje so že nabito polne s starimi tramvaji, ki se 
stežka prebijajo do ploščadi pred glavni vhod. Z 
neba padajo debele posamezne snežinke. Po trgu 
se vijejo vrste čakajočih na topel obrok. Prične se 
mračiti in vonj po dimu je vedno bolj občuten. Iz 
daljave se oglasi droben in jokav glas, ki prizore še bolj zamakne, da te 
kar stisne.  
 Glavna čakalnica, grajena pred prvo svetovno vojno, je nabito 
polna ljudi, ki zaman pogledujejo na vozni red. Vse, kar so rešili izpod 
ruševin, imajo s seboj. Za bankomatom se zgrudi ženica. Na policaja, ki 
je v bližini, vpije gruča ljudi, a ta se samo ozre in gre dalje. Iz daljave se 
oglasi stara dizelska mašina, ki počasi privleče dolge modre vagone. 
Rjasta vrata se odprejo, za njimi iz vagona puhne dim, vonj 
preznojenega, zatohlega, gnilega. Vonj krvi in smrti. Za tem se na vratih 
pojavi obraz ženice, ki ji pomagajo sestopiti. Potolčena je in za silo 
povita. S težavo si pomaga z berglami, glasno joka in kliče na pomoč 
»Gospodin pomiluj!« Gospod usmili se! Takoj za njo se na vlak zažene 7 
članska romska družina; na ramenih nosijo vse, kar jim je ostalo, zavito 



v veliko culo. Na postaji dve ženi mahata otrokom, ki so na vlaku. Le 
kam, h komu in za koliko časa? Bodo na varnem? Se bodo še kdaj 
vrnili??? Se zavedam, kaj pomeni živeti v miru, v izobilju vseh dobrot in 
na varnem! Znam biti za vse to hvaležen? Vsak dan se zahvalimo za mir 
in molimo za trpeče Ukrajince. Odprimo srce in pomagajmo! 
 

Zahvala:  Spoštovani člani Župnijske Karitas: Lepo se Vam zahvalim 
za Vaš trud in organizacijo ter vse kar ste pripravili za pogostitev 
romarjev – »molivcev, za nove duhovne in redovne poklice«, ki vsako 
leto romajo peš iz Maribora na Ptujsko Goro.  Prisrčna hvala za bogato 
pogrnjeno mizo, za vse dobrote, ki ste jih 
priskrbele in spekle (rogljičke in različne 
vrste izvrstnega peciva). Hvala za prijazno 
postrežbo in podarjen čas v ta namen. S tem, veliko dobrega naredite, 
na poseben način, za nove duhovne in redovne poklice. Bog Vam 
bogato povrni!  

Nadškofijsko srečanje družin:  Čeprav, najprej  to ni bilo 

načrtovano, da bo nadškofijsko srečanje družin v Cirkovcah, so nas zaradi 

izrednih razmer določili, da to sprejmemo. Spoštovani župljani, dragi dobri 

ljudje, brez Vaše pomoči, tega ne bi mogli 

izpeljati. Iskreno se zahvaljujem vsem članom 

Župnijske Karitas, za levji delež pri tem 

sodelovanju. Hvala vsem Vam, spoštovane 

gospodinje za prinesene sladke dobrote. Posebej 

pa hvala Jablanskim gasilcem za urejanje prometa 

in omogočanje parkiranja. Vsem, ki ste kakorkoli pomagali, iskrena hvala 

in Bog povrni! 

Zahvala za dar 1.ned.v mesecu, v vrednosti 395,57 €. Boglonaj! 

Romanje na Brezje: Člani Župnijske Karitas, pripravljajo romanje 

starejših na Brezje, v soboto, 14. 5. 2022. Avtobus odpelje iz Cirkovc ob 

6.30 in se vrne najkasneje do 18.00 ure.  Cena prevoza je 12,oo €. Enaka 

cena je tudi za kosilo (12,- €). Navedeno vsoto plačate na avtobusu. 

Prijavite se čim prej pri ga. Vidi ali v župnišču.   

    Za dobro voljo: »Ima to zdravilo hude stranske 

učinke?« vpraša desetletni Tine svojega zdravnika.  

»Vsekakor«, mu odgovori zdravnik. »Jutri, na primer, boš 

že lahko šel v šolo.« 

 



Dežurni ministrant:  
 

MIKLOŽIČ GAŠPER 

OZNANILA:    

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
    8.maj 22  

4. velikonoč. n. 
 

7.30    za žive in rajne župljane    
10.00   za + Tatjano obl., starše Hergan in sorod. Goljat        

              Namesto molitvene ure ob  14.00 uri, je  priporočen  
              obisk šmarnic 
15.00   Srečanje Mariborskega in Novomeškega kapitlja v NM 

PONEDELJEK 
     9. maj  

Izaija, prerok 
7.30   v zahvalo članom »ŽK« za njihovo delo 
19.00  za + Heleno Pernat  (Zg. Gorica, kapela)  

    TOREK 
     10. maj 

Job, svetopis.mož 7.30    za + Ignaca in Rozalijo  Podgoršek 

    SREDA 
      11. maj  

Pankracij 7.30    za  +  Slavico  Žunter 

   ČETRTEK 
      12. maj 

Leopold Mandič 
19.00   za  +  Silvo in Srečka Trebovška in Katarino  
                        Pušaver 
              (Molitvena ura za nove duh. in redov. poklice) 

     PETEK 
       13. maj 

Fatimska M.B. 
Servacij 

19.00   za + Marjana Hergana obl., vse Kožuhove in  
                       Letonjeve 
19.30   Srečanje. Zakonska skupina I. 
 

    SOBOTA 
       14. maj   

Bonifacij 

6.30    Odhod avtobusa: Romanje starejših na Brezje  
19.00   za vse žive in rajne Lahove in Mundove 
             (Molitvena ura za zakonce in družine)  
19.00  Srečanje: Animatorji; priprava na oratorij   

   NEDELJA 
  15. maj  2022  
 

5. velik. ned. 

7.30    za  žive in rajne župljane    
10.00  za +  duhovnike, ki so delovali v cirkovški župniji 

11.30    za žive in rajne vaščane Mihovc in Dragonje vasi   
              (v kapeli v Mihovcah) 
15.00  Sinodalno srečanje v MB (pri Don Bosku) 
19.00  Srečanje:  Moška skupina 

Čiščenje in krašenje: Iskrena hvala vsem pridnim iz Šikol za dobro 

izpolnjeno dolžnost v aprilu, v maju pa lepo prosim vaščane Stražgonjce.  
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