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8. MAJ 2022
Leto XX, štev. 20
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

Gospod, k tebi prihajam z zaupanjem in te
prosim, da sprejmeš naš dar. Ni drugega kot
preprosta molitev za tiste, ki so se odločili hoditi
za teboj. Majhen in skromen je v primerjavi z
velikimi odločitvami mnogih duhovnikov,
redovnikov, redovnic in misijonarjev. Naj ob
zgledih in priprošnji ljudi, ki so se ti popolnoma
izročili, tudi v nas raste želja, da bi vsi spoznali
tvoj načrt za svoje življenje in ga v ljubezni in
zvestobi uresničevali.
Ti si dobri pastir. Kdo si ne želi dobrote? Ko hodimo po poti življenja, nas ti vedno
spremljaš. Ko pademo, nam ponujaš roko. Ko stojimo, paziš, da ne pademo. Obenem pa
nas vedno vabiš, naj smo tudi mi dobri. Želiš, da smo srečni in da izkazujemo vsem
dobroto.
Vsakemu izmed nas si dal mnoge talente, ki jih moremo uporabiti za svojo srečo v
poklicu, za katerega se določamo. Morda kliče tudi koga izmed nas, da bi ti služil kot
duhovnik, redovnik ali redovnica. Prosimo te, daj mu poguma, da se odzove tvojemu
klicu. Da postane oznanjevalec in delivec Jezusa. Po: Vi ste priče

MAJ – POMLADNI ŠOPEK: Meseca maja je pomlad na vrhuncu, zato se
vsekakor spodobi, da je vaše stanovanje, hiša ali vsaj miza okrašena s primernim
cvetjem.
Ker je maj, boste za osnovo seveda uporabili šmarnice, vendar priporočam, da
vsaj prvega maja šopku dodate rdeče nageljne. Naj vas ne zmoti ne rdeča barva,
še manj vonj, ki takole na hitro in po vrhu lahko zadiši nekoliko socialistično, celo
komunistično. Nagelj v osnovi diši po žuljavih dlaneh in poštenem znoju, in
prepričan sem, da je prav ta vonj, pomešan z žaganjem in smolo, vel po delavnici
Jožefa delavca!
Kot že rečeno, je mesec maj mesec šmarnic. Prav in lepo je, da so šmarnice v
šopku vedno sveže. Če se le da, jih menjajte prav vsak dan. Ne bo narobe, če
boste v šopek zamešali tudi kašno narciso. Ime so res dobile po človeku, ki se je
zaljubil v lastno podobo in so tako na neki način prispodoba za egoizem. A eno
od ljudskih imen za to rožo je tudi ključavnica. In pravilna ljubezen do samega
sebe je pravzaprav ključavnica in ključ za ljubezen do bližnjega. In Boga.
Ne bodite prehitro zadovoljni s skromnim šopkom. Dajte si duška in se poigrajte
z barvami in vonji, saj si v maju »cvetlice dobrave venčajo glave« in se »raduje
polje in gaj«! Cvetja, ki je odslužilo Majniški Kraljici, pa tudi ne zavrzite prehitro.
Lahko ga prihranite do telovske procesije in ga z Marinim blagoslovom posujete
na pot Kralju, ki se bo v Rešnjem Telesu prihodnji mesec sprehodil preko naših
vasi, polj in mest!
Čušin, Na tretji strani

ZAHVALA: V podporni zid se je močno zarasel bršljan in povzroča škodo na
zidu, zato ga je potrebno odstraniti. V soboto, 23. aprila smo imeli prvo delovno
akcijo čiščenja podpornega zidu. Del podpornega zidu se je očistil, en del pa nas
še čaka. Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste se udeležili te delovne akcije.
Naprošam pa še, da se odstrani bršljan še na preostalem delu podpornega zidu.
Ob pogledu na očiščeni del podpornega zidu hitro spoznamo, da bo v bližnji
prihodnosti potrebna sanacija le tega. Pred nami je veliko in pomembno delo.
ŠMARNICE: Mesec maj je Marijin mesec. V tem mesecu nabiramo šmarnice za
Marijo, zato ste lepo vabljeni k šmarnični pobožnosti. Šmarnice potekajo na
običajnih mestih. Šmarnice so na Dolgi Gori (Žnidarjeva kapela) ob 19. uri, v
Lembergu (cerkev) ob 18. uri in v Mestinju (Zupančičeva kapela) ob 19.30 uri.
Na teh mestih so šmarnice ob ponedeljkih, sredah in petkih.
V župnijski cerkvi so šmarnice v ponedeljek, torek, sredo in petek ob 17.15 uri,
ob četrtkih ob 18. uri (med mašo) in v soboto ob 8. uri zjutraj (med mašo).
K šmarnični pobožnosti še posebej vabim letošnje prvoobhajance in birmance.
VEROUK: V četrtek, 12. maja imajo verouk veroučenci 7. in 8. razreda.
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 19.30 uri.
PRVO OBHAJILO: V nedeljo, 15. maja je slovesnost prvega sv. obhajila. Na ta
dogodek se želimo tudi pripraviti, zato bomo imeli v tem tednu več srečanj z
našimi prvoobhajanci in starši.
V torek, 10. maja ob 16. uri bo prva priprava na nedeljsko slovesnost.
V sredo, 11. maja ob 16.30 uri sv. spoved za prvoobhajance in prvoobhajanke in
njihove starše. Ob 17.15 uri so šmarnice.
V četrtek, 12. maja ob 18. uri je sv. maša in nato vaja za nedeljsko slovesnost.
V petek, 13. maja ob 17.15 se udeležijo šmarnic in nato še je kratka vaja.
V nedeljo, 15. maja ob 10. uri zbiranje in nato ob 10.30 uri slovesnost prvega
svetega obhajila. Molimo za naše prvoobhajance, da bodo pripravljeni in vredno
prvič prijeli Jezusa v svoje srce.
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. Naročilnica je na stranskem oltarju, kjer je verski tisk.
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 v Šmarju bodo na razpolago od ponedeljka,
9. maja naprej. Oratorij bo od 4. do 8. julija. Lepo vabljeni.
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: Od 9. do 15. maja pa naše
svetišče čistijo in krasijo verniki iz Sladke Gore in Pečice.
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