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   APRIL-MALI TRAVEN,     MAJ-VELIKI TRAVEN  

 25.NED= MARKO 7.-za farane. Marija,Anton O.obl.,

za večni pokoj ab.otrok                   10.-Marija Šetar,
Ivan,Marija Merc obl.sor      Manica, Marija,  Samo,

Ludvik Polanec,    Jožefa Trumkl obl.
26.PON   MaRIJA, MATI DOBREGA SVETA 17.-

Branko, obl. .Kušar-Zabukovšek
27-TOR=CITA 17.-Majda Berdnik 8.d, Marija Šetar

28.SRE   =     PETER, LUDVIK              8.-  za zdravo pamet  
29   ČET=  KATARINA SIENSKA                         8.-   Za Cerkev  
30.-PET=  JURIJ   17.-  ZA DUH.  poklice,   Marjan Štimec,  
1.SOB= JOŽEF DELAVEC  8.za edinost   kristjanov,

VELIKA NOČ  - JULIJANSKI KOLEDAR  

2.NED=  7,.za farane, za edinost kristjanov

10.- Cvetko,Terezija, Albin Leskovar.v zahvalo,
Matilda,Franc Pahič. Jožica Sagadin, Marjeta Kurnik  
Kjer sta dva ali več namenov,po tem namenu mašujejo
tudi Minoriti na Ptuju  - PATER KOS MILAN O41260724

in v Laporju v dneh skozi teden

AKCIJA –vsak dan  OD 200.45 DO 21h MOLIMO  ROŽNI VENEC-
župnik,  bom molil v župnišču  ti pa, KARKOLI MOLIŠ ALI 
DELAŠ, SAM ALI S SVOJIMI  čez dan, pridruži v duhu skupni  
molitvi OB 20.45!   KO skupaj DARUJEMO MOLITVE IN DELO 
DNEVA NEBEŠKEMU OČETU Ob21.blagoslov

10 Bodi znano vsem vam in vsemu
izraelskemu ljudstvu: v imenu Jezusa

Kristusa Nazarečana, ki ste ga vi križali,
Bog pa ga je obudil od mrtvih. V njegovem

imenu stoji ta človek zdrav pred vami.  

12 V nikomer drugem ni odrešenja; zakaj
pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo

ime, po katerem naj bi se mi rešili.«

Tisti čas je Jezus rekel: 
»Jaz sem dobri pastir. 

Dobri pastir dá 
svoje življenje za ovce. 

Najemnik 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
pomagati, nam z besedo in zgledom

pokazat pot. To poslanstvo je Jezus
zaupal svojim prijateljem

apostolom, 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 strahuje.

Od vsakega pastirja, kakor
imenujemo tiste, ki so s posebni
posvečenjem postavljeni v službo
Božjega 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 daritve in žrtve za
grehe. Ker tudi njega obdaja slabost,
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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 vprašanjem, če molijo 
in hodijo v cerkev, temveč je začel 
pogovor o vsakdanjih zadevah preprostih
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 današnjega časa.
Naj dobri Bog blagoslavlja delo

naših duhovnikov, da bomo lahko
tudi po njih bolje spoznali Očeta.

Po: S. Čuk, Misli srca

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.

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

Peter in Janez pred vélikim zborom

Apd 4 1 Medtem ko sta govorila ljudstvu,
so k njima pristopili duhovniki in

poveljnik templja in saduceji.   
3 Zgrabili so ju in ju zadržali v ječi do

naslednjega dne, zakaj večerilo se je že.  
4 Mnogi od tistih, ki so slišali besedo, pa

so sprejeli vero in njihovo število je
naraslo na kakih pet tisoč.

5 Drugi dan so se v Jeruzalemu zbrali
poglavarji, starešine in pismouki.  

 6 Bili so tam véliki duhovnik Hana, Kajfa,
Janez, Aleksander in vsi drugi iz rodu

vélikih duhovnikov.  7 Dali so ju privesti
predse in ju zasliševali: »Kako sta to

naredila? S kakšno močjo? V čigavem
imenu?«  

8 Tedaj jim je Peter, poln Svetega Duha,
odgovoril: »Poglavarji ljudstva in

starešine!  

9 Danes naju zaslišujete zaradi dobrote,
ki sva jo storila bolnemu človeku. Po kom

je ta ozdravel?
10 Bodi znano vsem vam in vsemu

izraelskemu ljudstvu: v imenu
Jezusa Kristusa Nazarečana, ki ste
ga vi križali, Bog pa ga je obudil od
mrtvih. V njegovem imenu stoji ta

človek zdrav pred vami.  
11 On je

kamen, ki ste ga vi zidarji zavrgli,
a je postal vogalni kamen.  

12 V nikomer drugem ni odrešenja;
zakaj pod nebom ljudem ni dano

nobeno drugo ime, po katerem naj
bi se mi rešili.«

13 Videli so Petrovo in Janezovo
pogumno odkritost; opazili so, da sta
preprosta človeka in brez izobrazbe.
Čudili so se in so spoznali, da sta se

družila z Jezusom. 
14 Toda ker so videli človeka, ki je

stal ozdravljen poleg njiju, jima
niso mogli ugovarjati.

15 Veleli so jima, naj se umakneta iz
zbornice, ter se posvetovali.

16 »Kaj naj storimo z njima?« so govorili.
»Po njiju se je zgodil očiten čudež. Stvar

se je razvedela med vsemi
jeruzalemskimi prebivalci; tega ne

moremo tajiti 
Kaj naj storimo: poglavarji so v veliki
zadregi: na lastne oči so videli čudež,
torej ga ne morejo tajiti; zato bi radi

apostola vsaj za naprej utišali.



17 Da pa se glas o tem ne bi še bolj
raznesel med ljudstvom, jima bomo

zabičali, da ne smeta pred nikomer več
govoriti o tem imenu.«

18 In poklicali so ju nazaj in jima
zapovedali, da nikakor ne smeta več
govoriti in učiti v Jezusovem imenu.  

19 Toda Peter in Janez sta jim odvrnila:
»Presodite, kaj je bolj pravično
pred Bogom: poslušati vas ali

Boga?  
20 Ne moreva, da ne bi govorila o tem,

kar sva videla in slišala.« [O]
(20-21) V nasprotju s poglavarji in

judovskimi duhovniki, ki pod grožnjami
zapovedujejo molk, apostola ne moreta
molčati o tem, kar sta videla in slišala.
21 Nato so jima še huje grozili. Ker pa
niso našli nobenega razloga, da bi ju

kaznovali, so ju odpustili zaradi ljudi, saj
so vsi poveličevali Boga spričo tega, kar

se je zgodilo;   
22 zakaj človek, ki je bil po tem znamenju

ozdravljen, je imel že čez štirideset let.  

po tem znamenju tj. čudežno; pisec je 
najmočnejšo poanto čudeža prihranil za 
konec: čudežno ozdravljeni, ki je bil hrom
od rojstva, je imel že čez štirideset let!. 

Človek je tako ustvarjen, da želi nekomu 
izpovedati, kar se v njem sčasoma nabere. 
Mnogi se sicer zatekajo k psihologom in 
psihiatrom, nekateri pa celo k alkoholu ali 
drugim vrstam »opojev«, 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 postavljen 
za ljudi. Kaj neki bi bilo, če jih ne bi imeli? 
Cerkve bi bile brez evharistije, 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 tavali po

pašniku življenja v strahu pred volkovi,
temveč šli vselej za dobrim pastirjem. Po:

Bogoslužno leto B
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