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Jn 10,11–18 

DOBRI PASTIRJI  
DANAŠNJEGA ČASA 

 
Človek 
potrebuje 
Boga. Do 
njega 
moramo priti 
osebno. Ta 
pot je težka, 
zato nam 

mora nekdo pomagati, nam z besedo in 
zgledom pokazat pot. To poslanstvo je 
Jezus zaupal svojim prijateljem 
apostolom, ko je pri zadnji 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 gorjačo ima v roki, da ovce 
brani pred volkovi, ne pa, da jih strahuje. 
Od vsakega pastirja, kakor imenujemo 
tiste, ki so s posebni posvečenjem 
postavljeni v službo Božjega ljudstva – od 
papeža do zadnjega kaplana, Božji klic 
zahteva toplo človečnost. Sicer pa vsak 
od njih ni nič bolj kristjan 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 
ljudem v korist glede tega, kar se nanaša 
na Boga: da daruje daritve in žrtve za 
grehe. Ker tudi njega obdaja slabost, 
more potrpeti 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 
pripovedujejo, da na obiskih pri družinah 
ni takoj »usekal« z vprašanjem, če molijo 
in hodijo v cerkev, temveč 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 
današnjega časa. Naj dobri Bog 
blagoslavlja delo naših duhovnikov, da 
bomo lahko tudi po njih bolje spoznali 
Očeta. 

 
Po: S. Čuk, Misli srca 
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4. VELIKONOČNA NEDELJA 
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Na 4. velikonočno nedeljo je vsa Cerkev 
združena v molitvi za duhovne poklice. 
Tudi mi se priključimo tej molitvi: 

 
Gospod Jezus, 
Božji Pastir duš,  
ti si poklical 
apostole, da bi 
postali ribiči 
ljudi.  
Pritegni tudi 
danes k sebi  
goreče in 
plemenite fante 
iz naših družin  
ter jih naredi za 
svoje učence in 
služabnike. 

Zbudi v njih željo po odrešenju vseh ljudi,  
za katere na naših oltarjih  
vsak dan obnavljaš svojo daritev na križu.  
Pokaži jim, Gospod, vse pokrajine,  
kjer toliko naših sester in bratov  
prosi za luč resnice in gorečo ljubezen.  
Naj odgovorijo tvojemu klicu, postanejo 
sol zemlje in luč sveta.  
Na zemlji naj nadaljujejo tvoje delo 
odrešenja  
in gradijo tvoje skrivnostno telo, ki je 
Cerkev.  
Tudi številna in velikodušna srca deklet  
milostno pokliči, Gospod.  
Vlij jim hrepenenje po evangeljski 
popolnosti  
in zbudi v njih željo,  
da se bodo službi za tvojo Cerkev  

ter za uboge in bolne žrtvovale z vsem 
žarom  
in vso močjo tvoje ljubezni. Amen 

  Po: Molimo s Cerkvijo, leto B – 3 
 

   

 

Človek je tako ustvarjen, da želi nekomu 
izpovedati, kar se v njem sčasoma 
nabere. 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 
posredovati odpuščanje grehov, vrniti 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 zakramente, nas 
tolažil, bodril in učil. 
Iz vsega srca se to nedeljo zahvalimo 
Kristusu za duhovnike in prosimo 
»gospodarja žetve,« naj pokliče tudi iz 
naših vrst plemenite fante in dekleta v 
svojo službo, da bi po njih v Kristusu imeli 
življenje v izobilju. Da ne bi tavali po 
pašniku življenja v strahu pred volkovi, 
temveč šli vselej za dobrim pastirjem.  

Po: Bogoslužno leto B 
 

Marija, naša sopotnica 
 

Sveta Marija, Mati nežna in močna, 

naša sopotnica na cestah življenja:  

vselej, ko premišljujemo,  

kako velike stari  

ti je storil Vsemogočni,  

nas zajame silna otožnost,  

ker smo tako zelo počasni;  

 
 Za duhovno rast 
 
 



in začutimo,  

da moramo pospešiti svoj korak,  

da bi stopali vštric s teboj. 

 

 
 

Mati, ozri se na nas,  

ki bi te radi prijeli za roko,  

da bi mogli korakati hitreje  

s temi našimi utrujenimi nogami. 

Ko bomo tudi mi postali romarji vere,  

bomo iskali ne le obraz Gospoda,  

temveč se bomo zazrli tudi vate,  

ki si živa podoba človeške pozornosti  

do vseh, ki so v potrebi.  

Tudi mi bomo pohiteli ljudem naproti  

in jim prinesli enake sadove veselja,  

kot si jih nekoč prinesla ti  

svoji oddaljeni sorodnici Elizabeti. 

Tonino Bello 

 
 Po: Molimo s Cerkvijo, leto B 

 

 
 

 V soboto je praznik sv. Jožefa 
Delavca, hkrati s prvim majem začnemo z 
majsko pobožnostjo – s šmarnicami. 
Otroci in tudi ostali, lepo vabljeni k tej lepi 
ljudski pobožnosti, še zlasti birmanci in 
prvoobhajanci. Šmarnice bodo ob 19.00 
(razen ob sredah in nedeljah). Šmarnice 
SVETNIKI SO BILI ČISTO (NE)NAVADNI 

LJUDJE nam v obliki razgibanih dialogov 
med otroki in malim angelom Serafinčkom 
približajo svetniške like vseh starosti, 
stanov in obdobij. Vse nas vabijo, da bi tudi 
sami v vsakdanjem življenju pogumno 
stopili na pot svetosti in vedno bolj postajali 
Jezusovi prijatelji: »Nihče ni tako dober, da 
ne bi mogel biti še boljši. Prav tako ni nihče 
tako velik prijatelj z Jezusom, da ne bi 
mogel biti še večji.« 
 Ob upoštevanju državnih predpisov in z 
namenom preprečitve širjenja epidemije 
COVID-19 ter ohranitve zdravja vernikov, so 
slovenski škofje potrdili, da je možna 
udeležba vernikov pri sv. maši. Za našo 
župnijsko cerkev to pomeni 18 različnih 
gospodinstev. Hkrati je po več kot enem 
letu v cerkvi zopet dovoljeno LJUDSKO 
PETJE, še vedno pa ŽAL  prepovedano 
zborovsko petje. 

 Lepa hvala vsem desetim 
prostovoljcem, ki so v sredo urejali okolico 
cerkve sv. Barbare in pobočje hriba 
pripravili za sajenje mladih drevesc. 
 

 
 
 
 

Za župnijske potrebe: Jelka Hovnik 50 €. 

Za Nedeljsko pismo: Fanika Jurač 20 €. 
HVALA ZA DAROVA! 

 

 

 
 

 

25. 4. 2021  –  4. VELIKONOČNA, 
NEDELJA DOBREGA PASTIRJA 

 

 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Marijo Janko in Ano Seučnik 

 
 Svete maše 
 
 

 
 Oznanila 
 
 

  
 Oznanila 
  

Darovalci 
 
 



PONEDELJEK, 26. 4.,  Marija, Mati 
dobrega sveta 
19.00 za +Mileno Orlič, Černjakovi 
 
TOREK, 27. 4., Cita, dekla 
19.00 za +Marijo in Milana Brložnik, Lojzka 
Krivec 
 
SREDA, 28. 4.,  Peter Chanel, duhovnik 
7.00 za +Ivanko Lečnik, sestra Katica 
 
ČETRTEK, 29. 4., Katarina Sienska 
19.00 za +Elizabeto in Blaža Pernjak 
 
PETEK, 30. 4.;  Pij V., papež 
7.00 za +Marijo Petek, Makijevi 
 
SOBOTA, 1. 5., JOŽEF DELAVEC 
19.00 za +Frančiška Prepadnik, Sebastijan z 
družino 

 
 

2. 5. 2021  –  5. VELIKONOČNA 
NEDELJA 

 

 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Amalijo Pori, cerkveni pevci 
 
 

 

Papež Frančišek 
je na praznik 
Brezmadežne  
/8.12.2020/ 
razglasil leto sv. 
Jožefa, varuha sv. 
Družine in družin 
ter zaščitnika sv. 
Cerkve, ki bo 
trajalo do 
8.12.2021. 
 

 
 
 

Radi in pogosto se mu priporočajmo! 

K TEBI, O SVETI JOŽEF, 
PRIBEŽIMO V SVOJIH STISKAH, 

IN KO SMO NA POMOČ POKLICALI  
TVOJO PRESVETO NEVESTO, 

PROSIMO ZAUPLJIVO TUDI  
TVOJEGA VARSTVA. 

PRI LJUBEZNI, 
KI TE JE VEZALA Z BREZMADEŽNO 

DEVICO, BOŽJO MATERJO, 
IN PRI OČETOVSKI LJUBEZNI,  

S KATERO SI OBJEMAL DETE JEZUSA,  
TE PONIŽNO PROSIMO, 

 OZRI SE MILOSTNO NA DELEŽ, 
KI GA JE PRIDOBIL JEZUS  

S SVOJO KRVJO IN 
POMAGAJ NAM V NAŠIH POTREBAH 
S SVOJO MOČJO IN PRIPROŠNJO. 
O SKRBNI VARUH SVETE DRUŽINE, 

VARUJ IZVOLJENO LJUDSTVO 
JEZUSA KRISTUSA; 

ODVRNI OD NAS, LJUBEZNI POLNI OČE, 
VSAKO KUGO ZMOT IN GREHA. 

PODPIRAJ NAS MILOSTNO IZ NEBES, 
O MOGOČNI NAŠ VARUH,  

V TEM BOJU ZOPER MOČI TEME, 
IN KAKOR SI NEKDAJ OTEL DETE 
JEZUSA IZ SMRTNE NEVARNOSTI, 

TAKO BRANI ZDAJ  
SVETO CERKEV BOŽJO  

VSAKEGA ZALEZOVANJA IN 
NASPROTOVANJA. 

VARUJ NAS VSEKDAR, 
DA BOMO PO TVOJEM ZGLEDU 

IN S TVOJO POMOČJO 
MOGLI SVETO ŽIVETI, 

SREČNO UMRETI 
IN DOSEČI  

VEČNO ZVELIČANJE V NEBESIH.  
AMEN. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Izdajatelj: Župnija Prevalje, Na Fari 44,  
2391 Prevalje; tel.: 02 824 02 21, ali 

GSM: 041 390 700;  
TRR: SI56 048700002867311;  

uradne ure vsak dan po sv. maši;  
e–mail: zupnija.prevalje@gmail.com. 

www.zupnija-prevalje.si 
Odgovarja: Franc Brglez, župnik in dekan 
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