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12. maj 2019 

4. VELIKONOČNA 

 NEDELJA  
Leto C 

štev. 19  

Glasilo župnij Sv. Pavel v Preboldu in Marija Reka  Letnik XV 

BOG, DOBRI PASTIR  
(Jn 10,27-30) 

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) 
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VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT 
V nedeljo, 26. maja so volitve v evropski parlament. Ker tam sprejemajo zakone za vso 

Evropo je to pomembno in odgovorno dogajanje. Komisija Pravičnost in mir pri 

Slovenski škofovski konferenci na nas naslavlja te besede:  

»Pripravili smo molitev 'pred volitvami v evropski parlament' z namenom, da povabimo 

državljane in državljanke  k udeležbi na volitve ter ozavestimo o pomenu pravilne izbire 

kandidatov za evropske poslance. 

Evropska unija je bila ustanovljena in še danes temelji na številnih krščanskih vrednotah, 

zato je pomembno, da tudi kristjani prispevamo k njeni izgradnji z ohranjanjem 

krščanskega duha. Prav tako si želimo, da bi okrepili vrednote družine, človeškega 

življenja od spočetja do naravne smrti, spoštovanja verske svobode, pravičnosti in miru«. 

Molitev pred volitvami v Evropski parlament 

Bog naš Oče, Gospod zgodovine, 

hvala ti za snovalce združene Evrope, 

ki so po vojni prepoznali, da kličeš vse narode k spravi, 

solidarnosti in miru. 

Hvala Ti za vse, ki so se v totalitarnih časih 

pogumno zavzemali za našo svobodo in dostojanstvo. 

Prosimo Te, prebudi v nas duha odgovornosti, 

da bomo za Evropski parlament izbrali predstavnike, 

ki bodo zvesti tvoji Besedi, spoštovali krščansko izročilo 

in se zavzemali za vrednote, ki si nam jih zaupal. 

Naj bo naša Evropa domovina spoštovanja družine, 

človekovega življenja ter prostor odpuščanja, pravičnosti in miru. 

Sv. Benedikt – prosi za nas. 

Sv. Brigita Švedska – prosi za nas. 

Sv. Katarina Sienska – prosi za nas. 

Sv. Edith Stein – prosi za nas. 

Sv. brata Ciril in Metod – prosita za nas. Amen. 

ORATORIJ 2019 
S koncem meseca junija in zaključkom šole prihaja čas šolskih počitnic. 

Da te ne bi bile polne dolgčasa in brez vsebine, jih lahko popestriš na 

najrazličnejše načine. Duhovna ponudba širom po Sloveniji je bogata.  

Obilje veselja, razposajenosti, igre, pa tudi ustvarjalnosti tudi letos 

prinaša počitniški program – ORATORIJ 2019. Morda je to prava 

»ponudba« tudi zate. Vabljen-a! 

Na oratoriju bomo spoznavali zgodbo o Petru Klepcu od 25. do 30. 

junija. Animatorji se že pripravljamo.  

Prijavnice dobite pri uri verouka, v župnišču in zakristiji! 
Animatorji  
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SVETNIK TEDNA 
PAHOMIJ, 15. maj 

Sveti Pahomij se je rodil 287 v poganski družini v Zgornjem Egiptu. 

Za krščansko vero se je začel zanimati zato, ker je srečal verne ljudi, 

ki so se dosledno ravnali po Jezusovih besedah: »Po tem bodo vsi 

spoznali, da ste moji učenci, če boste ljubili drug drugega.« Ko je bil 

star dvajset let, so ga namreč proti njegovi volji hoteli spraviti v 

rimsko vojsko. Da ne bi pobegnil, so ga z drugimi upornimi novinci 

zaprli v ječo, kjer so jih s stradanjem hoteli omehčati. Mimo zapora so 

hodili meščani in nekega večera so neznanci zaprtim fantom prinesli 

hrano. Povedali so jim, da redno strežejo lačnim jetnikom, ker so 

kristjani in tako ravnajo zaradi Boga. Njihova dobrota je tako prikupila vero tudi Pahomiju. 

Ko je bil izpuščen iz zapora, je nekaj časa živel med kristjani in s krstom postal član 

njihovega občestva. Po notranjem navdihu je šel k staremu puščavniku Palamonu, pri katerem 

je ostal v šoli bogoljubnega življenja sedem let. Naučil se je strogih postov, popolnega 

obvladovanja volje, ki naj se pokorava Bogu, predvsem pa premišljevanja. Po sedmih letih je 

postal puščavnik globoko v puščavi, kjer je z enako mislečimi ustanovil novo samostansko 

skupnost, ki je skrbela za popotnike, reveže in bolnike. Umrl je za kugo leta 347.  

Napovednik 
Od 13. do 19. maja ministrirata Gašper in Sara Paunović.  

*********** 

V nedeljo, 26. maja ob 10. uri je slovesnost prvega svetega obhajila.  

Na ta dan bo 25 veroučencev tretjega razreda prvič pristopilo k sv. obhajilu in pod 

podobo sv. hostije prejeli Jezusa v svoje srce. Vsi si želimo, da bi ta slovesnost lepo 

potekala, zato bomo imeli v soboto, 18. maja od 9. do 12. ure prvoobhajanski dan s 

pripravo na slovesnost prvega sv. obhajila. Ob koncu srečanja bodo starši prevzeli 

prvoobhajilne obleke.  
*********** 

Od 25. do 30. junija ORATORIJ 2019 z naslovom IMAŠ MOČ. 
*********** 

Od 13. do 26. maja krasijo in čistijo naše svetišče krajani iz Kaplje vasi. 

Mašni  nameni 
ŽUPNIJE SV. PAVEL IN MARIJA REKA 

19.00 za + Marijo Terglav, + Jerneja Breznikarja in za + Iztoka Kampuš (1276) 

4. VELIKONOČNA 

NEDELJA 
12. maj 2019 

Leopold Mandić, redovnik 
Apd 13,14.43-52; Ps 100;  

Raz 7,9.14-17; Jn 10,27-30 

7.00 za vse žive in + župljane obeh župnij 

9.00 za + Jožeta in Marijo Senčar (1121) 
- za + Antona Breznikarja in za vse + sorodnike (1301) 

10.30 Marija Reka: za + Bronko Lobnikar (obl.) in 

za vse + Požbalove in Završnikove (978) 

za + Frančiško Frece  
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Ponedeljek 

13. maj 
Fatimska Mati Božja 

Apd 11,1-18; Jn 10,1-18 

 

18.30 šmarnice za otroke 

19.00 za + Katjo Lebič - obletnica (1098) 

Torek 

14. maj 
Bonifacij, mučenec 

Apd 11,19-26; Jn 22-30 

18.30 šmarnice za otroke 

19.00 za + Marijo Cestnik iz Latkove vasi - 

obletnica (1264) 

Sreda 

15. maj 
Zofija (Sonja), mučenka 

Apd 12,24-13,5; Jn 12,44-50 

7.00 Bogu in Mariji v zahvalo s prošnjo za zdravje in 

blagoslov (1293) 

18.30 šmarnice za otroke 

Četrtek 

16. maj 
Janez Nepomuk, duh., mučenec 

Apd 13,13-25; Jn 13,16-20 

18.30 šmarnice za otroke  

19.00 Bogu v zahvalo (1115) 

- za + Boruta (obl.) in Ivana Leber ter za + starše 

Uplaznik (1147) 

Petek 

17. maj 
Jošt, puščavnik 

Apd 13,26-33; Jn 14,1-6 

 

18.30 šmarnice za otroke 

19.00 za + Martina Godec – obletnica (1278) 

Sobota 

18. maj 
Janez I., papež 

Apd 13,44-52; Jn 14,7-14 

 

19.00 za + Marjana Polaka (obl.) ter za vse + iz 

družine Polak in Krajnc (1110) 

5. VELIKONOČNA 

NEDELJA 
19. maj 2019 
Urban I., papež 

Apd 14,21-27; Ps 145;  

Raz 21,1-5; Jn 13,31-35 

 

7.00 za vse žive in + župljane obeh župnij 

9.00 za + Pavlo in Franca Krištof ter za + Pavlo in 

Filipa Kočevar (1242) 

10.30 Marija Reka: za vse + Sinkovičeve (981) 

 

 
MISEL TEDNA 

Marijino bistvo in delovanje je posredovanje, sredništvo med Bogom in svetom, med 

Kristusom in Cerkvijo, med Duhom in mesom, med svetom svetosti in svetom grešnikov.  

Marija stoji na vseh križiščih, da bi nam kazala pot. 

(Hans Urs von Balthasar) 
 

 

 

 

 

Župnijsko glasilo Pavlov list izdaja župnišče Sv. Pavel v Preboldu,  

Trg 5, 3312 Prebold, tel.: 03/57 24 183,   

TRR: SI56 0510 0801 5113 562, TRR Karitas: SI56 0510 0801 5261 196;  

Internetna stran: http://www.zupnija-prebold.si;  

Elektronska pošta: zupnija.prebold@telemach.net, damjan.ratajc@rkc.si,  

Odgovarja Damjan Ratajc, župnik in dekan 
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