
IKONA DOBREGA PASTRIJA 

Po mnenju nekaterih razlagalcev je prilika o dobrem pastirju med 

najbolj bogatimi prilikami celotnega evangelija. Podobe in sporočila 

prehitevajo druga drugo: Jezus pripoveduje in razlaga. 

Na domačem prizorišču so hlev, lesa, čreda, tat, najemnik, predvsem 

pa pastir. 

Jezus je v času svoje službe srečal mnogo čred v koraku z njihovimi 

pastirji rodovitnim pašnikom naproti. Tudi ko je obiskoval tempelj, je 

lahko opazoval ljudi, ki so vstopali v sveti prostor skozi tako imenovana 

»ovčja vrata«. 

V tej priliki prebuja spomin in poudarja veliko, prepadno nasprotje: na 

eni strani dobri pastir, na drugi pa tujec, najemnik. V srcu govora se 

namreč prikaže sleparski lik najemnika. Krog besed z edinstveno 

učinkovitostjo opozarja na najemniško logiko, ki je korenito drugačna: 

»Najemniku pa, ki ni pastir …«, ni mar za ovce, marveč za lastni bedni 

zaslužek; skrbi ga zase in ob prihodu volka ne misli na nič drugega 

kakor na rešitev svoje kože. 

S tem da Jezus na prizorišče pritegne najemnika, namiguje na konkretne vrste ljudi, na lažne pastirje in lažne 

preroke; predvsem pa ima v mislih natančno logiko, ki more izpriditi srce vsakega lažnega voditelja črede. 

Izpostavljena je tudi ljubezen. Vendar ljubezen dobrega pastirja ni kakršna koli ljubezen: je daritvena, v logiki 

izročitve življenja. Glagol in samostalnik sta vseobsegajoča izraza: vse življenje da. Daritvena in odrešenjska 

perspektiva pastirja tako poudarja in predočuje senco križa, najbolj dramatično znamenje razlomljenega telesa in 

prelite krvi za življenje sveta: »za ovce«. 

Takoj je možno prepoznati nenavadnost: Če bi bil 

pastir, ki pozna svoje ovce in 

vodi svojo čredo na zelene 

pašnike, običajen, domač 

prizor, bi bilo vse zelo 

preprosto; je pa toliko bolj 

zgovorna podoba pastirja, ki 

postavlja na kocko svoje 

življenje s tem, da ga daruje za 

ovce. Kdo drug bi bil to 

sposoben bolj kot Kristus? 
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Jezus veliko govori o pastirjih, vendar malo o ovcah: ali so 

mlade ali stare, bolne ali zdrave, dajejo veliko volne ali 

malo, črne ali bele ali vsakega nekaj. Zame je to tolažba. 

Jezus tukaj ne dela razlik. Tudi črne ovce ostanejo ovce in 

rabijo pastirja.  

Pastir ovc in vrata k ovcam. Jezus govori 

v današnjem evangeliju v obeh podobah 

o samem sebi.  On je pot k polnemu 

življenju. On me vodi po tej poti, če mu 

zaupam. 

Po krstu smo vsi poklicani, da 

poprimemo za pastirsko palico. 

Postanimo pričevalci Besede, 

Ljubezni in pristne molitve. 

 



. 

 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Danes obhajamo četrto velikonočno nedeljo. Začeli smo mesec maj, Marijin mesec. Od ponedeljka, 4. maja 2020, bodo zopet 
svete maše z navzočnostjo vernikov. Vabljeni, da molimo za razne potrebe, za zdravje, da bi se čimprej končala epidemija in se 
normalizirale razmere na vseh področjih našega življenja. 

 Slovenski škofje so sprejeli navodila za obhajanje svete maše, nekaj osnovnih navodil, več si lahko preberete na spletu. 

 Udeležba je dovoljena samo zdravim osebam. 

 V cerkvi mora vsak vernik nositi svojo zaščitno masko oz. temu primerno zaščito (šal, ruta ipd.). 

 Pri vhodu v cerkev si mora vernik razkužiti roke z ustreznim razkužilnim sredstvom. 

 Verniki morajo v cerkvi in v klopeh ohranjati medsebojno varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra, kar pomeni, da mora biti vsaj 
vsaka druga vrsta prazna. Te omejitve ne veljajo za družine oz. osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu. 

 V cerkvi ali drugem zaprtem prostoru je lahko naenkrat največ toliko oseb, kolikor jih prostor lahko sprejme ob upoštevanju 
varnostne razdalje 1,5 metra. 

 Sodelovanje diakonov, ministrantov, bralcev beril oz. drugih bogoslužnih sodelavcev je mogoče samo ob upoštevanju 
varnostne razdalje 1,5 metra. Izjema so le nujna opravila med sveto mašo (podaja bogoslužnih predmetov ipd.). 

 Maske nosijo vsi sodelavci pri bogoslužju, razen duhovnika. 

 Pozdrav miru oz. rokovanje se opusti. 

 Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko brez izjeme. 

 Ko verniki prihajajo v cerkev in odhajajo iz nje, naj upoštevajo medsebojno razdaljo 1,5 metra.  

 Ob koncu svete maše naj se k vratom pomikajo najprej verniki, ki so bližje izhodu, ter se čim prej oddaljijo od vrat, da ostalim 
omogočijo nemoten prehod. Veroučnih srečanj do nadaljnjega še ne bo. Starši imajo sedaj posebej odgovorno vlogo, da se še 
bolj potrudijo za oznanjevanje in versko vzgojo svojih otrok. Tako lahko namesto rednega verouka (kateheze) izberejo eno 
izmed spodaj navedenih možnosti.  

 Katehetsko gradivo:  http://sku.rkc.si/2020/05/02/4-velikonocna-nedelja/ 

 Vsem se zahvaljujem za prizadevanja in želim, da bi čas posebnih razmer postal priložnost za nov način verskega življenja v 

družinah. 

 Zahvaljujemo se skupini s Kapelske ceste, ki je očistila in okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in krašenje cerkve ima od sobote 
naprej skupina Vzhod - Zahod. 

 Na razpolago je tudi verski tisk: Velikonočna Družina, Don Bosko, Prijatelj, Misijonska obzorja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

http://www.zupnija-radenci.com/


 

ČETRTA VELIKONOČNA NEDELJA 

 
  

3. MAJ  Za žive in + župljane 

  Za + Terezijo Adanič                             (družina Markovič iz Cezanjevec) 

 

PONEDELJEK   

4. MAJ 19.00 Za + Marijo Rihtarič, 5. obl 

Sv. Florijan (Cvetko)   

 
TOREK   

5. MAJ 19.00 Za + starše Galun 

Sv. Angel   

 

SREDA   

6. MAJ 19.00 Za + Zaliko Alatič 

Sv. Dominik Savio   

 

ČETRTEK   

7. MAJ 19.00 Za + ozdravitev 

Sv. Gizela  Bogu v zahvalo za 70 let življenja in za + starše Mlinarič 

 
PETEK   

8. MAJ 19.00 Za + iz družine Fekonja 

Sv.  Bonifacij   

 
SOBOTA   

9. MAJ 19.00 Za + Ano Tivadar                                                                    (družina Kuplen) 

Sv. Izaija  Za + Marjeto Zamuda                                                      (sinovi z družinami) 

PETA VELIKONOČNA NEDELJA 

 
  

10. MAJ 8.00 Za žive in + župljane; Za + Matildo Kosi                            (Zinka z družino) 

 10.00 Za + Stanislava Dietner, obl. 

SVETE MAŠE 
Od  3. do 10. maja 2020 


