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Evangelij: Dobri pastir daje večno življenje Jn 10,27 30 

Tisti čas je Jezus rekel: 
27

 »Moje ovce 

poslušajo moj glas; jaz jih poznam in 

hodijo za menoj. 
28

 Dajem jim večno 

življenje; nikoli se ne bodo pogubile in 

nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke. 
29

 Moj 

Oče, ki mi jih je dal, je večji od vseh, in 

nihče jih ne more iztrgati iz Očetove roke. 
30

 Jaz in Oče sva eno.« 

 

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 

 

ZAHVALA  

V soboto, 30. aprila je bila delovna akcija – čistil se je zvonik in podstrešje cerkve. 

Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste sodelovali pri tej delovni akciji. Iskrena hvala 

tudi za postrežbo. 

 

ŠMARNICE 

Mesec maj je Marijin mesec. V tem mesecu nabiramo šmarnice za Marijo, zato ste 

lepo vabljeni k šmarnični pobožnosti. Za odrasle so šmarnice vsak dan zjutraj ob 

8. uri, za otroke in mladino pa zvečer ob 19. uri. K šmarnični pobožnosti še 

posebej vabim  letošnje prvoobhajance in birmance.  

 

ŠMARNICE PRI DOLENČEVI KAPELI V DRAGOMILEM 

Danes, v nedeljo, 8. maja ob 16. uri ste lepo vabljeni k šmarnični pobožnosti, ki jo 

bomo imeli pri Dolenčevi kapeli v Dragomilem. 

 

SESTANEK S STARŠI PRVOOBHAJANCEV/JANK 

Slovesnost prvega sv. obhajila bo v nedeljo, 29. maja ob 10.15 uri. Prav je, da se 

na to slovesnost tudi pripravimo, zato vabim starše letošnjih prvoobhajancev/jank 

na sestanek, ki bo  v ponedeljek, 9. maja v župnijski cerkvi po šmarnični 

pobožnosti, torej ob 19.30 uri. Dragi starši, lepo vabljeni.  

 

DEKANIJSKI SINODALNI DAN 

Papež Frančišek je zapisal: »Namen sinode je v navduševanju, da začenjamo sanjati 

v kakšno Cerkev smo poklicani«. Oktobra 2021 se je začel sinodalni proces na 

ravni župnij. Po župnijah je sinodalni proces potekal v različnih skupinah (ŽPS, 

mladinci, pevski zbor, Karitas, …). Sedaj smo povabljeni, da se sinodalni 

koordinatorji zberejo na dekanijskem sinodalnem dnevu. Dekanijski »sinodalni 

večer« bo za našo dekanijo potekal v župniji Šmarje pri Jelšah, v sredo, 11. maja s 

pričetkom ob 18.30 uri. Dobimo se v veroučni učilnici pod Muzejem baroka.  

 

DEVETDNEVNICA PRED SVETO BIRMO 

Letos se na prejem zakramenta sv. birme pripravlja 53 veroučencev 9. razreda. V 

četrtek, 12. maja pričnemo z devetdnevnico na čast Svetemu Duhu. To je 

neposredna priprava na prejem zakrament svete birme, ki bo v soboto 21. maja, 

ob 10. uri v župnijski cerkvi. Zakrament sv. birme bo našim birmancem/kam 

podelil g. župnik in dekan Tadej Linasi. Birmovalec se bo z birmanci srečal v 

sredo, 18. maja ob 18.30 uri. K temu srečanju vabim tudi starše in botre.  

Po sv. maši se bo naš birmovalec v župnijski kleti srečal tudi s člani ŽPS in 

ključarji. Devetdnevnica bo vsak večer ob 19. uri v župnijski cerkvi.  



K devetdnevnici lepo vabim birmance/ke, starše in botre. Naj bo to res duhovna 

priprava na prejem zakramenta sv. birme.  

 

TEČAJ ALFA 

V petek, 13. maja ob 18. uri tečaj Alfa za veroučence 8. razreda, zato veroučenci 

8. razreda v tem tednu nimajo verouka.  

 

TEDNIK DRUŽINA 

V letu 2022 Družina praznuje 70-letnico izhajanja. Ob tem jubileju se uredništvo 

zahvaljuje za zvestobo vsem bralcem in naročnikom.  

Tednik Družina je že desetletja zanesljiva leča, skozi katero slovenski kristjani 

presojamo svet in naš čas, je zvesti spremljevalec in trdna opora v nepredvidljivosti 

sodobnega časa. Zato se skupaj veselimo okroglega jubileja Družine! 

Družina vas vabi, da izkoristite priložnost in izpolnite naročilnico za enomesečno 

brezplačno prejemanje.  

Naročilnice so na stranskem oltarju.  

Izpolnjeno naročilnico prihodnjo nedeljo oddate v zakristiji.  

 

ORATORIJ 

Oratorij je mladinski prostovoljski počitniški program za otroke, ki deluje po 

pedagoških načelih don Boskovega preventivnega sistema. Glavni protagonisti 

programa so mladi prostovoljci – animatorji. Letos bomo na oratoriju spoznavali 

sv. Ignacija Lojolskega, saj obhajamo 500-letnico njegovega spreobrnjenja. 

Prijavnice za oratorij bodo na razpolago od ponedeljka, 9. maja naprej. Oratorij bo 

od 4. do 8. julija. Lepo vabljeni.  

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV 

V mesecu maju skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve ter veroučnih 

prostorov verniki iz Zastranja in Šmarja. 

 

SVETOVNI MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE 

Jezus, moj prijatelj in vodnik, z zaupanjem te prosim za vse naše duhovnike, redovnike, 

redovnice in misijonarje.  

Napravi iz njih orodje svojega miru.  

Kjer je sovraštvo, naj prinašajo spravo. 

Kjer so razdori, naj ustvarjajo edinost. 

Kjer so dvomi, naj utrjujejo vero. 

Kjer so zmote, naj svetijo z resnico. 

Kjer je obup, naj budijo upanje. 

Kjer je žalost, naj razdajajo veselje. 

Gospod Jezus, pomagaj našim duhovnikom, da bodo sveti, požrtvovalni in potrpežljivi. 

Nam pa daj moči, da jim bomo vračali zvestobo za zvestobo, velikodušnost za 

velikodušnost, dobroto za dobroto. 

Marija, mati velikega duhovnika Kristusa, izprosi našim duhovnikom in redovnikom 

zvestobo do konca. Amen.  

 



4. VELIKONOČNA NEDELJA 

Ponedeljek 

9. 5. 2022 Izaija, prerok 

8.00 

 

za † Marijo Lorger 

za † Ivana Trupeja 

19.00 šmarnice za otroke 

Torek 

10. 5. 2022 
Job, svetopis. 

mož 

8.00 za † Marijo Filkovič 

za † Lidijo Hriberšek 

19.00 šmarnice za otroke 

Sreda 

11. 5. 2022 

Pankracij, 

mučenec 

 

 

8.00 

za † Marijo Kolar 

za † Gabrijelo Golob 

19.00 šmarnice za otroke 

Četrtek 

12. 5. 2022 

 

Leopold Mandič 

8.00 za † Slavkota Berglesa 

za † Janeza Kolarja 

19.00 za † Aljoša Šketa 

za † Slavkota Javoriča 

ZAČETEK BIRMANSKE 

DEVETDNEVNICE 

šmarnice za otroke 

Petek 

13. 5. 2022 
Fatimska Mati 

Božja, 

Servacij, muč.  

 

8.00 

za † Mileno Vindiš 

za † Franca in Marijo Šramel, 

Faniko Škorjanc 

 

19.00 

za † Marijo Hrovat 

za † Ivana Kristana 

šmarnice za otroke 

Sobota 

14. 5. 2022 
Bonifacij, 

mučenec 

8.00 

 

za † Iztoka Cerovšek 

za † Ivanko Jecl 

19.00 za † Marijo Pirš 

za † Bogdana Hrovat 

šmarnice za otroke 

Nedelja 

15. 5. 2022 

5. velikonočna 

Zofija, muč. 

7.00 za vse žive in † župljane ter za 

vse dobrotnike cerkve 

 

9.00 

 

za † Veroniko in Janka Šketa 

za † starše in rodbino Gobec in 

starše Ogrizek 

za † Ivana Šuca 

za † Antona in Marijo Ogrizek, 

starše Jožeta (obl.) in Ano Manček 

10.15 

 

za † Zofko in Jakoba Šramel 

za † Marijo Murko 

za † Antonijo Kadenšek in 

Bernardo Škrjancec roj. Kadenšek  

www.zupnija.smarje.com: izdala Župnija Šmarje pri Jelšah, 3240 Šmarje pri Jelšah, 
tel. 03/582-11-32 ali 041/576-012, Odgovarja Damjan Ratajc, župnik in dekan 

http://www.zupnija.smarje.com/

