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NEDELJA 4. VELIKONOČNA – nedelja duhovnih poklicev  

12.05.  
 

7.00     za farane 

8.30     na Pernovem   za r. Kovačkove in Ledinekove  

10.00   za +Ivano in Antona Volf, obl.  

Ponedeljek Fatimska Mati božja                              

13.05.                 19.00   za +Ivana in Ivanko Lesjak, obl.          

Torek Bonifacij                                

14.05.        19.00   za +Frančiško, Jožeta in Gustija Iršič, obl.  

Sreda Zofija                                        

15.05.                                 19.00   za +Marijo Jelen in vse Bezjakove  

Četrtek Janez Nepomuk             

16.05.           8.00     na Pernovem   za +Anico Grebovšek  

19.00   za zdravje in srečo v zakonu  

Petek Jošt                                                            

17.05  19.00   za +Jožeta in vse Videnškove, obl.    

Sobota Feliks                           

18.05.          19.00   za rajne Tomanove iz Zavrha in Knezove 

NEDELJA 5. VELIKONOČNA   

19.05.  
 

  

7.00     za farane 

8.30     na Pernovem   za +Franca in Nežo Falant  

10.00   za +Ferdinanda in Alozijo Novak, obl.  
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Jn 10,27–30 

BOG, DOBRI PASTIR 
 

Božja podoba dobrega pastirja, ki ljubeče varuje svoje ovce in skrbi zanje, brez težav nadomesti pogosto 
»demonsko podobo boga«. Odnos med pastirjem in ovcami, je že od nekdaj podoba za skrben, nežen in ljubeč 
odnos med človekom in Bogom. Jagnjeta in ovce, simbol nemoči in izgubljenosti, potrebujejo pastirja, da bi našli 
svoje pašnike, da bi bili obvarovani nevarnosti, da bi bili spet najdeni, ko se znajdejo na napačnih in stranskih poteh, 
ter na ramenih pastirja varno prineseni nazaj.  
Že v Stari zavezi lahko zasledimo, da je Bog prisoten pri svojem ljudstvu kot utiralec poti in spremljevalec. Zanesljiv 
je ravno v težkih situacijah: »Gospod hodi pred teboj; on bo s teboj; ne bo te pustil samega in ne bo te zapustil …« 
(prim. 5 Mz 31,8). Tako Jahve, mogočni in dobri pastir že v Stari zavezi vodi svoje ljudstvo iz babilonske sužnosti, o 
čemer nam govori Izaija: »Kakor pastir pase svojo čredo, jo zbira s svojim laktom, jagnjeta nosi v svojem naročju, 
počasi vodi doječe« (Iz 40,1). 
Janezov evangelij pa se nasploh oklene metafore pastirja ter opisuje Jezusa kot dobrega pastirja, ki varuje ovce in 
zanje daje svoje življenje. V njegovi pastirski skrbi Jezus računa tudi z lažnimi pastirji v volčji preobleki. Takšnim ni 
mar za ovce, želijo jih le izkoristiti in uporabiti za svoje ugodnosti. V takšnih lažnih pastirjih zlahka prepoznamo 
»demonskega boga«. Jezus svoje črede ne drži skupaj s pomočjo prisile, kontrole ali strahu. Njegova pastirska 
skrb temelji na odnosu, dobroti in ljubezni.  
Dobri pastir ne preži na napake svojih ovac, jih ne izsiljuje z njihovimi slabostmi in njihovo krivdo. Dobri pastir 
osvobaja ovce iz njihove zapletenosti v zlo. Njegov pogled je dobrohoten in čuječe počiva na tistih, ki so njegovi. 
Lahko mu zaupamo. Za svoje ovce je dal življenje, da bi mi po njegovi smrti in njegovem vstajenju bili rešeni in bi 
imeli večno življenje. 

 

Po: K. Frielingsdorf, Podobe o Bogu 

 

 

 

 

 

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.« 

 
(Jn 10,27–28) 

Gospod Jezus, dobri pastir, 

daroval si svoje življenje,  

da bi vsi imeli življenje.  

Daj nam, skupnosti verujočih,  

ki je razširjena po vsem svetu,  

bogastvo svojega življenja  

in nas usposobi, da ga bomo izpričali  

in posredovali drugim. 

Dobri pastir, podari bogastvo 

svojega življenja vsem tistim 

osebam, ki so v službi Cerkve tebi 

posvečene. Osreči jih pri njihovem 

razdajanju, naredi jih neutrudne v 

službi in velikodušne v žrtvovanju.  

Njihov zgled naj odpre še srca 

drugih, da bodo slišali tvoj klic in šli 

za teboj. Dobri pastir, podari 

bogastvo svojega življenja 

vsem krščanskim družinam,  

da bodo goreče v veri in v službi 

Cerkvi, in bodo tako omogočile,  

da vzklijejo in zrastejo  

tudi novi duhovni poklici. 
 

sv. Janez Pavel II., 19. svetovni molitveni dan za 

duhovne poklice 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* V ponedeljek, 20. maja, Dom sv. Jožef v Celju vabi na DAN ODPRTIH VRAT. 

Dogodek s pestrim dogajanjem in bogatim kulturnim programom bo         od   15. ure 

naprej.  

 

* Župnija Griže vsako leto pripravlja za otroke počitnice v Ankaranu                 

in oratorij v Grižah. Počitnice bodo v juliju, oratorij pa od 29. julija do 2. avgusta. 

Vse informacije s prijavnicami lahko dobite v našem župnišču ali vsak dan po maši.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


