
4. VELIKONOČNA NEDELJA             3. maj 2020             Leto XX, štev. 19 

Evangelij: Jezus je pastir in vrata k ovcam Jn 10,1 10 
Tisti čas je rekel 
Jezus:1 »Resnično, 
resnično, povem 
vam: Kdor ne vstopi 
v ovčjo stajo skozi 
vrata, ampak se 
splazi vanjo drugod, 
je tat in ropar. 2 
Kdor pa pride skozi 
vrata, je pastir 
ovac. 3 Njemu 
vratar odpre in 
ovce poslušajo 
njegov glas in svoje 

ovce kliče po imenu in jih vodi iz staje. 4 Ko vse svoje spusti ven, hodi pred njimi 
in ovce gredo za njim, ker poznajo njegov glas. 5 Za tujcem pa ne bodo šle, 
ampak bodo bežale pred njim, ker ne poznajo glasu tujcev.« 6 Jezus jim je 
povedal to priliko, pa niso razumeli, kaj jim je govóril. 7 Jezus je znova 
spregovóril: »Resnično, resnično, povem vam: Jaz sem vrata za ovce. 8 Vsi, ki so 
prišli pred menoj, so tatovi in roparji, toda ovce jih niso poslušale. 9 Jaz sem 
vrata. Kdor vstopi skozme, se bo rešil; hodil bo noter in hodil bo ven in bo našel 
pašo. 10 Tat prihaja samo zato, da krade, kólje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi 
imeli življenje in da bi ga imeli v obilju.« 
 
VZTRAJNA MOLITEV "NOVO MAŠO POJE" 

Na italijanski državni televiziji je ob sobotah zvečer verska oddaja "Sedmi dan 
– nedeljski evangelij". Leta 1993 jo je vodil duhovnik Piero Gheddo. Četrta 
velikonočna nedelja se po evangeljskem odlomku imenuje nedelja dobrega 
Pastirja in je v vesoljni Cerkvi dan molitve za duhovne poklice. Pred to nedeljo je 
Gheddo v 8-minutnem televizijskem nagovoru gledalcem zaupal zgodbo 
svojega duhovniškega in misijonarskega poklica. Rodil se je leta 1929 v 
Tronzanu pri Vercelliju. Ko mu je bilo komaj pet let, je izgubil mamo, oče pa je 
umrl med vojno, ko je imel Piero dvanajst let. Za vzgojo sirot sta poskrbeli stara 
mama in teta. Pri novi maši leta 1953 je župnik njegove rojstne župnije povedal: 
"Danes je Gospod preko tebe uslišal prošnjo, ki sta jo tvoj oče in tvoja mama 



izrekla tukaj v tej cerkvi pred mano na svoj poročni dan. Gospoda sta prosila, da 
bi imela veliko otrok in da bi vsaj eden od njih postal duhovnik ali redovnica." 

Piero Gheddo, ki je duhovnik po srcu Kristusa, dobrega Pastirja, je v svojem 
poklicu zelo srečen. "Najlepši spomin, ki sem ga ohranil na svojo mamo in 
svojega očeta je prav ta: molila sta za moj poklic, darovala sta me Bogu še pred 
rojstvom. Ganjen sem ob misli, da veliko radost, ki sem jo doživljal v štiridesetih 
letih svojega duhovništva, dolgujem očetu in mami." 

Verjetno bi kaj podobnega znal povedati marsikateri slovenski duhovnik. 
Duhovni poklici so predvsem sad molitve in življenja v duhu evangelija. Znani 
slovenski pregovor sicer pravi, da "šiba novo mašo poje", vendar dandanes 
gotovo ne drži več. Zibelka duhovnih poklicev so prijazna družinska občestva, ki 
so v vsakem pogledu odprta življenju, naravnemu in nadnaravnemu. Ne bojijo 
se sprejeti več otrok, čeprav je to povezano z žrtvami, a te so ožarjene s srečo. 
Radostno medsebojno darovanje pa je najboljša šola za višje vrednote, za 
katere je ustvarjeno človeško bitje, Božji otrok. 

Papež Janez Pavel II. je v svoji poslanici za 33. svetovni molitveni dan za 
duhovne poklice opozoril na naloge krščanske skupnosti pri delu za to, da bo 
božje ljudstvo imelo dovolj dobrih pastirjev. Prva naloga je najti pravi način 
poslušanja Božje besede – sprejemati jo je treba kot vodilo življenja. Druga 
naloga je, da zna skupnost vztrajno moliti za uresničevanje Gospodove volje. 
Tretja pa je – skupnost mora biti odprta za služenje ubogim. 

Vse tri naloge se med sabo prepletajo. Izvrševati jih znajo ljudje s preprostim 
srcem, odprtim za Boga. "Moja stara mati," piše Alessandro Pronzato v svoji 
knjigi Rad bi molil, "je vsak dan zame molila rožni venec, včasih po deset, 
dvajset rožnih vencev. Teh njenih rožnih vencev ne morem pozabiti … Vsakdo 
izmed nas je vezan na molitve tega ali onega. In smo dolžniki za vse te molitve. 
Vse to bo poplačano, če bo naše življenje zares na višini, zares krščansko." 

Duhovniki smo samo ubogi ljudje. Tiste, ki jih bodejo v oči naše napake in 
slabosti, lepo prosimo: molite za nas, da bi vsako mašo doživljali kot svojo novo 
mašo, kot poročno daritev za dobrega Pastirja. (Silvester Čuk) 
 
Z mescem majem smo vstopili v šmarnično pobožnost v čast Materi Božji. 
Šmarnice za odrasle so redno pri sveti maši med tednom. Šmarnice za 
otroke pa predstavljajo Božjo Mater Marijo, njena različna imena, ki so vsak 
dan predvajane po spletu facebook Obnova župnijske cerkve Šmarje pri 
Jelšah. Lepo povabljeno k spremljanju in sodelovanju. 
 
OBHAJANJE SVETIH MAŠ IN DRUGIH BOGOSLUŽNIH OPRAVIL V PRIHODNJE 
S ponedeljkom, 4. maja so zopet dovoljene maše z ljudstvom s temi pogoji: 
• Udeležba je dovoljena samo zdravim osebam, ki nimajo simptomov 
okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Starejšim, 
kroničnim bolnikom in drugim zdravstveno ogroženim osebam priporočamo, 
da še naprej svete maše spremljajo po televiziji, radiu ali spletu, saj je to 
zaradi njihovega zdravstvenega stanja najvarneje. 



• V cerkvi mora vsak vernik nositi svojo zaščitno masko oz. temu 
primerno zaščito (šal, ruta ipd.). 
• Pri vhodu v cerkev si mora vernik razkužiti roke z ustreznim 
razkužilnim sredstvom, ki ga zagotovi župnija 
• Verniki morajo v cerkvi in v klopeh ohranjati medsebojno varnostno 
razdaljo vsaj 1,5 metra, kar pomeni, da mora biti vsaj vsaka druga vrsta 
prazna. Te omejitve ne veljajo za družine oz. osebe, ki živijo v istem 
gospodinjstvu.  
• Sodelovanje diakonov, ministrantov, bralcev beril oz. drugih 
bogoslužnih sodelavcev je mogoče samo ob upoštevanju varnostne razdalje. 
Izjema so le nujna opravila med sveto mašo.   
• Maske nosijo vsi sodelavci pri bogoslužju, razen duhovnika. 
• Dovoljeno je ljudsko petje. Na koru so lahko organist in solist ali 
družina, ki živi v istem gospodinjstvu in poje cerkvene pesmi, ob upoštevanju 
ustrezne razdalje 1,5 metra. Sodelovanje pevskega zbora med sveto mašo ni 
dovoljeno zaradi bližine med pevci in možnosti okužbe.  
• Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko brez 
izjeme. Preden se obhajajo, si verniki s prosto roko odmaknejo masko, takoj 
po zaužitju svete hostije pa si masko zopet namestijo čez obraz. Med verniki 
v vrsti mora biti vsaj 1,5 metra razdalje. Duhovnik oz. delivec obhajila mora 
imeti pri obhajanju masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke. 
• Ko verniki prihajajo v cerkev in odhajajo iz nje, naj upoštevajo 
medsebojno razdaljo. Ob koncu svete maše naj se k vratom pomikajo najprej 
verniki, ki so bližje izhodu, ter se čim prej oddaljijo od vrat, da ostalim 
omogočijo nemoten prehod. 
• Pobiranje darov vernikov je med darovanjem. Kdor pobira darove 
vernikov, mora nositi masko. 
• Škofje ordinariji s tem odlokom do preklica dovoljujejo, da verniki 
dolžnost nedeljske svete maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete maše 
enkrat v tednu na kateri koli dan. Bolniki in ostareli, ki ne morejo v cerkev, 
ter drugi zdravstveno ogroženi naj sveto mašo spremljajo po medijih, 
prejmejo duhovno obhajilo ter darujejo Bogu svoje molitve in trpljenje 
(prim. kan. 1248, § 2 ZCP). 
• Spovedovanje v spovednicah in spovednih kabinetih ni dovoljeno. 
Zakrament svete spovedi je dovoljeno obhajati na prostem, v cerkvah, 
kapelah in veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati. V vsakem 
primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost. Pri spovedi spovedanec in 
spovednik nosita zaščitno masko in ohranjata razdaljo 1,5 metra. 
• Posamično podeljevanje zakramenta svetega krsta je dovoljeno ob 
navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo 
ustrezno in obredu primerno razdaljo ter nosijo zaščitne maske. 
• Podeljevanje zakramenta svetega zakona je dovoljeno ob 
navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo 
ustrezno razdaljo ter nosijo zaščitne maske. 



• Podeljevanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da 
sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki 
oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo 
upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih 
pridobiti ustrezno zaščitno opremo. 
• Cerkveni pogrebi so dovoljeni. Pogrebni obred se opravi v 
navzočnosti najožjih sorodnikov. Pogrebna sveta maša je lahko darovana v 
cerkvi. Zato predlagam, da se najprej daruje pogrebna sveta maša h kateri 
lahko pride več ljudi, temu pa sledi pogrebni obred ob navzočnosti najožjih 
sorodnikov. 
 
VEROUK IN OBHAJANJE ZAKRAMENTOV PRVEGA SVETEGA OBHAJILA 
Kakor kaže verouk v tem veroučnem letu ne bo mogoč izpeljati do konca. 
Tudi priprave na prvo sveto spoved in prvo sveto obhajilo ni izvedljivo, zato 
je obhajanje teh zakramentov prestavljeno na jesenski čas. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Polžanske vasi in 
Bobovega. 

4. VELIKONOČNA NEDELJA 
Ponedelje

k 
4.5.2020 

sv. Florjan 
mučenec 

8.00 za † Martina Krajnčič 

Torek 
5.5.2020 

sv. Gotard 
menih 

8.00 Lemberg: 
za † Ivanko Jezovšek 

Sreda 
6.5.2020 

sv. Dominik 
Savio 
 dijak 

  
 

Četrtek 
7.5.2020 

sv. Gizela 
opatinja 

18.00 za † Alojza (obl), brate, sestro in 
starše Vipotnik    

Petek 
8.5.2020 

sv. Bonifacij IV. 
papež 

8.00 za † Nežko Ratajc 

Sobota 
9.5.2020 

sv. Izaija 
prerok 

8.00 za † Ano Zupanc 

Nedelja 
10.5.2020 

5. 
VELIKONOČNA 

NEDELJA 
sv. Job 

svetopisemski 
mož 

8.00 
 
 

10.30 

Lemberg: 
za † Petra Komerički  
 
Sladka Gora: 
za † starše Vuser, Andrejo Palir, 
staro mamo Nežo 

Naslov: www.sladkagora.com, Župnija Sladka Gora, 3240 Šmarje pri Jelšah, 
tel. 03/582-11-32 ali 041/265-740, Odgovarja Tadej Linasi, župnik in dekan 

http://www.sladkagora.com/

