
 

 
 

Tisti čas je Jezus rekel:  

»Jaz sem dobri pastir.  

Dobri pastir dá  

svoje življenje za ovce. Na-

jemnik 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) 
 

 

DOBRI PASTIRJI DANAŠNJEGA ČASA 

 

 Človek potrebuje Boga. Do njega moramo priti 
osebno. Ta pot je težka, zato nam mora nekdo po-
magati, nam z besedo in zgledom pokazat pot. To 
poslanstvo je Jezus zaupal svojim prijateljem apo-
stolom, 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 stra-
huje. Od vsakega pastirja, kakor imenujemo tiste, ki 
so s posebni posvečenjem postavljeni v službo Bož-
jega 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 dari-
tve 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 vpraša-

njem, če molijo in hodijo v cerkev, temveč je začel pogovor o vsakdanjih zadevah pre-
prostih 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 da-
našnjega časa. Naj dobri Bog blagoslavlja delo naših duhovnikov, da bomo lahko tudi 
po njih bolje spoznali Očeta. 

 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Svete maše: 

4. VELIKONOČNA 

NEDELJA 

                     25.4. 
Sv. Marko, evangelist 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Juršče 

Zagorje 

  8,30 Molitve za duhovne poklice 
  9h +Ivan Tomšič, Trnje 7, 1. obletnica 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h SHOD: V čast sv. Juriju za vse vaščane - ofer 

15h Molitvena ura za duhovne poklice 

Ponedeljek      26.4. 
M.Mati dobrega sveta 

Trnje 19h Za duhovne poklice in svetost duhovnikov 

Torek              27.4. 
Bl.Hozana Kotorska 

Trnje 19h +Zorko Tomažič, Trnje 97, 1. obletnica 

Sreda             28.4. 
Sv.Peter Chanel, d.m. 

Zagorje 19,30 +i Fatur, Zagorje 66 

Četrtek           29.4. 
Sv.Katarina Sien.,c.u. 

Trnje 

Zagorje 
18,30 +Frančiška Žele, Trnje 4, obletna 

19,30 Molitvena ura za duhovne poklice 

Petek              30.4. 

Sv. Pij V., papež Zagorje 19,30 +i Jože, Janez in starši Fatur, Zagorje 122, obl. 

Sobota            1.5. 
Sv .Jožef Delavec 

Trnje 

Zagorje 

18h +Jože in starši Abram, Trnje 100, obl. - Šmarnice 

19,30 +Matija Čopič, Drskovče 10, obletna - Šmarnice 

 +Srečko Vadnjal, Parje 25, dar. Tadeja Šircelj 

5. VELIKONOČNA 

NEDELJA 

                     2.5. 
Sv.Atanazij, škof, c.uč. 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

Zagorje 

  8,30 Šmarnice 
  9h +Justina Margon, Trnje 62, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

15h Šmarnice 
 
- DANES JE NEDELJA DOBREGA PASTIRJA in SVETOVNI MOLITVENI DAN 
ZA NOVE DUHOVNE POKLICE. Obenem je pri nas v Sloveniji tudi SKLEP 
TEDNA MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE. Naj ne ostane za nami ta skrb - mo-
litev in delo za duhovne poklice češ, zdaj smo opravili svojo dolžnost in to nas ne 
briga več. Jezus nas vedno poziva: »Prosite Gospodarja žetve, naj pošlje novih 
delavcev na svojo žetev!« Teh delavcev vedno bolj primanjkuje. Zato še bolj go-
reče prosimo Gospoda za nove duhovnike, redovnike in redovnice, da bodo za-
polnili vrzeli, ki se vedno bolj širijo. Mnogi, ki so se dolga leta in desetletja trudili 
na Gospodovi njivi, odhajajo h Gospodarju po zasluženo plačilo, njihova mesta pa 
v mnogih primerih ostajajo prazna. 
- ŠOLARJI imajo ta teden počitnice. Zato tudi verouka ni. 
- Sv. KATARINA SIENSKA, devica in prva cerkvena učiteljica ter sozavetnica 
Evrope goduje ta teden, v četrtek, 29.4. Prosimo jo, naj posreduje za evropske 
narode, da se bodo bolj zavedali svojih krščanskih korenin, ki so pravi temelj tudi 
združene Evrope. Če ne bomo ponižno priznavali, da se je evropsko povezovanje 
začelo s krščanskimi voditelji, ki so se zavedali, da le Bog prinaša notranji mir, ki 
je podlaga sporazumevanju, medsebojnemu zaupanju in povezovanju. Če Boga 
zavračamo, bomo toliko bolj zavračali drug drugega, drugačne ljudi, rase, spet se 
bodo pojavljali razni »izmi«, ki prinašajo vojne in vsakovrstna pustošenja. Bog nas 
tega obvaruj tudi na priprošnjo te velike svetnice in naše sozavetnice! 



 
 

- PRAZNIK SV. JOŽEFA DELAVCA je v soboto. – V letu, ki je posvečeno sv. 
Jožefu, se radi obračajmo k temu velikemu svetniku, ki je bil varuh Sv. Družine in 
je varuh tudi Sv.Cerkve. V mesecu, ki se začenja z njegovim praznikom, se bomo 
s ŠMARNIČNO POBOŽNOSTJO izročali tudi njegovi nevesti, Materi Božjega Si-
na in naši nebeški Materi. Naj ona, ki je sprejela Božji načrt, da je mogel Božji Sin 
postati človek, tudi nam izprosi milost, da bi vedno sprejemali in izpolnjevali tisti 
načrt, ki ga ima Bog z nami.  
 Tudi letos imamo dvojno šmarnično branje. Otrokom je namenjeno »Svetniki 
so bili čisto (ne)navadni ljudje« Aca Jeranta, odraslim pa »Camino – pot, ki se 
začne na koncu« Marka Rijavca. V kolikor bo mogoče, se zbirajte k šmarnični po-
božnosti v cerkvi, če pa ne bo te možnosti, sodelujte pri njej po radiu Ognjišče ali 
na spletu. 
- SLOVENSKA KARITAS nas tudi letos vabi, da POMAGAMO PREŽIVETI IN 
ŽIVETI prizadetim v epidemiji, brezposelnim in starejšim ljudem v stiski v Sloveni-
ji. Karitas je v lanskem letu z materialno pomočjo, predvsem s hrano in plačilom  
najnujnejših položnic, po vse Sloveniji pomagala več kot 91.000 osebam. Prosto-
voljci pa so ogroženim gospodinjstvom razdelili 3.190 ton hrane. 
 Stiske se letos niso zmanjšale, ampak še pomnožile. Zato nas Slovenska Kari-
tas vabi, da smo solidarni z ljudmi v stiski v Sloveniji, še posebej ob epidemiji 
COVID. Kdor se želi vključiti v to dobrodelno verigo pomoči ljudem v stiski, naj si 
vzame na mizici za tisk zgibanko s položnico in z naslovom: Pomagajmo preživeti 
in živeti! 
 Ob tem se Slovenska Karitas ZAHVALJUJE VSEM, ki skozi vse leto na različ-
ne načine podpirate dobrodelnost v naši župniji, spodbujate prostovoljstvo in po-
moč posameznikom in družinam v stiski. 
 

Na 4. velikonočno nedeljo je vsa Cerkev združena v molitvi za duhovne poklice. 

Tudi mi se priključimo tej molitvi: 
 

Gospod Jezus, Božji Pastir duš,  

ti si poklical apostole, da bi postali ribiči ljudi.  

Pritegni tudi danes k sebi  

goreče in plemenite fante iz naših družin  

ter jih naredi za svoje učence in služabnike. 

Zbudi v njih željo po odrešenju vseh ljudi,  

za katere na naših oltarjih  

vsak dan obnavljaš svojo daritev na križu.  

Pokaži jim, Gospod, vse 

pokrajine,  

kjer toliko naših sester in 

bratov  

prosi za luč resnice in gorečo ljubezen.  

Naj odgovorijo tvojemu klicu, postanejo sol zemlje in luč 

sveta.  

Na zemlji naj nadaljujejo tvoje delo odrešenja  

in gradijo tvoje skrivnostno telo, ki je Cerkev.  



26. april 
ŠTEFAN IZ PERMA 

 

Rodil se je okoli 1340 v mestu Veliki 
Ustjug v Severni ruski nižini. Njegov rojstni 
kraj je že spadal pod oblast moskovskega 
kneza Simeona. V Permski pokrajini (med 
Zirjani), je načrtno misijonsko delo začel širi-
ti Štefan Permski, ki si je v mladosti pridobil 
le osnovni pouk v branju in najpotrebnejšem 
znanju. Bil pa je izredno nadarjen za jezike. 
To so spoznali menihi v mestu Rostov, 
slavnem ruskem verskem središču vzhodno 
od Moskve. Štefan je razvozlal zirjansko 
preprosto pisavo in jo spopolnil. Za to govo-
rico je izumil nov črkopis, ki se mu je zdel 
bolj uporaben. V tem črkopisu je napisal 
bogoslužne knjige in najpomembnejše dele 
Svetega pisma, prevedene iz ruščine. Za 
misijonsko delo se je pripravljal z ostrimi 
posti in gorečo molitvijo, da bi ga Kristus po-
trdil za svojega poslanca in bi blagoslovil 
njegovo delo. Leta 1379 je Štefan prejel 
škofovsko posvečenje in bil poslan med Zir-
jane kot blagovestnik. Ko so drugi mislili, da 
ni izhoda in rešitve, se je večkrat pokazalo, 
da s Štefanom zmaguje Kristus, ki ga je 
Štefan ljubil bolj kot svoje življenje. S tem je 
tudi osvojil srca poganskih Zirjanov. Veliko 
jih je sprejelo vero v Kristusa. Ob koncu 
svojega misijonskega dela je mogel škof 
graditi že prve samostane. Z veliki zlatimi 
črkami se je vpisal v versko zgodovino teh 
krajev in ljudi. 
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Tudi številna in velikodušna srca deklet  

milostno pokliči, Gospod.  

Vlij jim hrepenenje po evangeljski 

popolnosti  

in zbudi v njih željo,  

da se bodo službi za tvojo Cerkev  

ter za uboge in bolne žrtvovale z vsem 

žarom  

in vso močjo tvoje ljubezni. Amen. 
Po: Molimo s Cerkvijo, leto B – 3 

 
 

 
 

Trpljenja nas Bog ne obvaruje,  
nas pa v trpljenju varuje. 

(Franc Cerar) 

 

Človek je tako ustvarjen, da želi neko-

mu izpovedati, kar se v njem sčasoma 

nabere. Mnogi se sicer zatekajo k psi-

hologom in psihiatrom, nekateri pa ce-

lo k alkoholu ali drugim vrstam »opo-

jev«, da bi našli srečo in notranji mir. 

Pa ju žal ne najdejo. Duhovnik je tisti, 

ki nam more posredovati odpuščanje 

grehov, vrniti mir in spravo z Bogom. 

Duhovnik je vzet izmed ljudi  in postav-

ljen za ljudi. Kaj neki bi bilo, če jih ne 

bi imeli? Cerkve bi bile brez evharisti-

je, nikogar ne bi  bilo, ki bi nam delil 

zakramente, nas tolažil, bodril in učil. 

Iz vsega srca se to nedeljo zahvalimo 

Kristusu za duhovnike in prosimo 

»gospodarja žetve,« naj pokliče tudi iz 

naših vrst plemenite fante in dekleta v 

svojo službo, da bi po njih v Kristusu 

imeli življenje v izobilju. Da ne bi tava-

li po pašniku življenja v strahu pred 

volkovi, temveč šli vselej za dobrim pa-

stirjem. Po: Bogoslužno leto B 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

JABOLKA – V župnijskem sadovnja-
ku so zmanjkovala jabolka. Župnik 
obesi listek z  napisom: »Bog vse vi-
di« –  Naslednji dan župnik vidi pripis: 
»Vidi že, toda ne  tožari.« 
 

DOMAČE NALOGE – Učiteljica: 
»Mihec, kako to, da so tvoje domače 
naloge naenkrat vse pravilne?« – Mi-
hec: »Očka je za nekaj dni odpoto-
val.« 

 


