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NEDELJA 4. VELIKONOČNA – NEDELJA DOBREGA PASTIRJA            

25.04.  
 

                              

8.00    za +Marijo Ograjenšek                                               

10.00  za +Adolfa in Marijo Veber, obl.                               

Ponedeljek Marija, Mati dobrega sveta      

26.04.                 19.00   za +Anico in Konrada Kugler, obl.       

Torek Cita                             

27.04.        19.00   za +Avgusta in Frančiško Čretnik in sorodnike   

Sreda Peter Chanel                                           

28.04.                                                    19.00   za zdravje                                         

Četrtek Katarina Sienska                     

29.04.         19.00   za oba rajna Jožeta Pečnik                                                        

Petek Pij V.                         

30.04.  19.00   za rajne Pliberšek, Cokan in Bürgin                

Sobota JOŽEF DELAVEC – PRAZNIK DELA  

01.05.          8.00    za +Martina in Jožefo Golavšek, obl.                              

NEDELJA 5. VELIKONOČNA                                              

02.05.  
 

                       

8.00    za +Franca in Vero Majer, obl.                                      

10.00  za rajne Matkove                                               

 



 

NEDELJA DOBREGA PASTIRJA          
 
 

 

EEvvaannggeelliijj  
 

 
 

Tisti čas je Jezus rekel:  

»Jaz sem dobri pastir.  

Dobri pastir dá                                                                  

svoje življenje za ovce. Najemnik pa,  

ki ni 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.  
 

(Jn 10,11–15) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

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. Pr 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 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Navodila slovenskih škofov za čas od 23. aprila       
do vključno 2. maja  

 

Slovenski škofje so se seznanili z novim Odlokom o začasni omejitvi kolektivnega 
uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji z dne 22. aprila 2021, (Uradni list RS št. 

63/2021). Na osnovi omenjenega odloka so škofje za čas od 23. aprila do vključno        

2. maja sprejeli naslednja navodila: 

1. Vsi duhovniki in verniki naj okrepijo molitev za bolnike in konec epidemije. 

2. Številčna omejitev vernikov pri verskih obredih v cerkvah.  

 Število oseb pri verskih obredih v zaprtih prostorih, se omeji na enega udeleženca na 
30 kvadratnih metrov zaprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz 
skupnega gospodinjstva. V zaprtih prostorih, v katerih po kriterijih iz prejšnjega 
odstavka sicer ne bi bilo dovoljeno združevanje desetih udeležencev, je dovoljeno 
število udeležencev največ deset, če je med njimi mogoče zagotoviti medosebno 
razdaljo najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva (npr. 
manjše cerkve in kapele). Izvajanje verskih obredov je dovoljeno le ob izpolnjevanju 
sledečih pogojev: 

 Zagotavljati je potrebno minimalni možni stik med udeleženci. 

 Obvezno je redno prezračevanje/ventiliranje (npr. odprta okna) v katerih se kolektivno 
uresničuje verska svoboda. 

 Obvezna je uporaba zaščitnih mask v zaprtih prostorih. 

 Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov, v katerih se 
kolektivno uresničuje verska svoboda. 

     3. Ljudsko petje v cerkvah je dovoljeno 

Cerkveno ljudsko petje je dovoljeno. Zborsko petje je prepovedano razen v primeru, da ga 
izvajajo osebe iz skupnega gospodinjstva. 

4. Številčna omejitev vernikov pri verskih obredih na prostem 

Število oseb pri verskih obredih na odprtih površinah, se omeji na enega udeleženca na 
deset kvadratnih metrov odprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz 
skupnega gospodinjstva, vendar ne več kot deset udeležencev oziroma skupnih 
gospodinjstev. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med 
osebami iz skupnega gospodinjstva. 

 

 

 



 

5. Verouk (kateheza) in versko izobraževanje 

Omejitev števila oseb ne velja v primeru verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja, 
medosebna razdalja med udeleženci pa mora biti najmanj 1,5 metra. Izvajanje verske 
oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja je dovoljeno le pod pogojem, da osebe, ki izvajajo 
versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje, enkrat tedensko oziroma pred samo 
izvedbo verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja, če to izvajajo občasno, opravijo 
PCR ali hitro antigensko (HAG) testiranje. Pri čemer lahko versko oziroma duhovno vzgojo in 
izobraževanje opravljajo le tiste osebe, ki imajo negativni rezultat testa. Testiranja so 
oproščeni tudi posamezniki, ki izpolnjujejo v odloku navedene pogoje (sedmi odstavek, 2. 
člena, Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki 
Sloveniji[1]). 

6. Verniki lahko prejemajo sveto obhajilo izven svete maše; duhovniki naj k 

obhajilu povabijo svoje vernike, ki se niso mogli udeležiti svete maše. 

7. Ob smiselnem upoštevanju določil za svete maše, je dovoljeno obhajanje 

zakramentov spovedi, krsta, poroke in drugih bogoslužij. 

8. Podeljevanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju vladnih odlokov 

in priporočil NIJZ. 

9. Ko se bo epidemiološka slika začela izboljševati, bodo škofije pripravile 

navodila za obhajanje prvih svetih obhajil in svetih birm ter jih posredovale 

župnikom. 

10. Cerkveni pogrebi so dovoljeni v skladu z navodili komunalnih služb in predpisov 

vlade ter NIJZ. 

11. Župnijska pisarna je lahko odprta pod pogojem, da je naenkrat v pisarni poleg 

duhovnika samo ena oseba oz. člani istega gospodinjstva. 

Škofje bodo navodila prilagajali glede na tedenske odločitve vlade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ČE NA KRATKO POVZAMEM:  EDINA SPREMEMBA JE, DA JE ZDAJ 

DOVOLJENO LJUDSKO PETJE.  
 

 

https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-za-cas-od-23-aprila-2021-do-vkljucno-2-maja-2021

