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“Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir dá svoje 
življenje za ovce.”
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NEDELJA, 22. 04. - 4. velikonočna nedelja

08:30 za + NAPRETOVE
za + Ivana KRAPEŽA, Marijo in Albina SKERBIŠA

PONEDELJEK, 23. 04. sv. Jurij, mučenec

TOREK, 24. 04. - sv. Honorij, škof

08:00 za + Cecilijo KLADNIK

SREDA, 25. 04. - sv. Marko, apostol

ČETRTEK, 26. 04. - Marija Mati dobrega sveta

18:00 v zahvalo Bogu, Mariji, sv. Jožefu in sv. Štefanu

PETEK, 27. 04. -  sv. Cita, dekla

SOBOTA, 28. 04. - sv. Peter Chanel, duhovnik

08:00 za + Pavla REŽKA

NEDELJA, 29. 04. - 5. velikonočna nedelja

08:30 za žive in rajne
za + rodbini CAJZEK in POLAJŽER
za + Jožeta KLEPEJA

PONEDELJEK, 30. 04. - sv. Jožef Cottolengo, redovnik

TOREK, 01. 05. - sv. Jožef Delavec

18:00 za dar odpuščanja in sožitja

SREDA, 02. 05. - sv. Atanazij, škof in cerkveni učitelj

18:00 za + Silvestra DEŽELAKA

ČETRTEK, 03. 05. - sv. Filip in Jakob ml., apostola

18:00 za + Jerneja, Marijo SELIČ, dva Alojza in Marjeto PUŠNIK,      
        Terezijo KRAJNC in sorodnike
za + Francija DREMŠAKA

PETEK, 04. 05. - sv. Florijan (Cvetko), mučenec

18:00 za + Jožeta KLEPEJA

SOBOTA, 05. 05. - sv. Gotard, menih

08:00 za + Stanka ZUPANA in + ZUPANOVE iz Ogeč

NEDELJA, 06. 05. - 6. velikonočna nedelja

08:30 za + Staneta KOŠIČA in Karla RUPNIKA
po namenu SEVČANOV

LATINSKI PREGOVOR
Qui bene distingvit, qui bene docet. -- 

“Kdor dobro opazuje, dobro uči.”

NEDELJA, 22. 04. - 4. velikonočna nedelja

10:30 za žive rajne
za + Franca KNEZA, brate, sestre, starše MIRČ
za + Andreja, Matildo PUŠNIK, starše VENKO in TRUPI

PONEDELJEK, 23. 04. sv. Jurij, mučenec

TOREK, 24. 04. - sv. Honorij, škof

SREDA, 25. 04. - sv. Marko, apostol

ČETRTEK, 26. 04. - Marija Mati dobrega sveta

17:30 za + Slavico DEŽELAK (30. dan)

PETEK, 27. 04. -  sv. Cita, dekla

17:30 za + Viktorijo ŽAGAR

SOBOTA, 28. 04. - sv. Peter Chanel, duhovnik

09:00 za + Jožefo SKALIČ (30. dan)

NEDELJA, 29. 04. - 5. velikonočna nedelja

10:30 za + Damjana JURGLJA
za + Jožefa KNEZA (30. dan)

PONEDELJEK, 30. 04. - sv. Jožef Cottolengo, redovnik

TOREK, 01. 05. - sv. Jožef Delavec

17:30 za + Alojza in Pavlo KLEPEJ

SREDA, 02. 05. - sv. Atanazij, škof in cerkveni učitelj

17:30 za + Ernesta FUNKL

ČETRTEK, 03. 05. - sv. Filip in Jakob ml., apostola

17:30 za + Štefanijo ZAMUDA

PETEK, 04. 05. - sv. Florijan (Cvetko), mučenec

17:30 za + Henrika ZUPANCA

SOBOTA, 05. 05. - sv. Gotard, menih

09:00 za + Ano RAZBORŠEK

NEDELJA, 06. 05. - 6. velikonočna nedelja

10:30 za žive in rajne
za + Antona JANČIČA (obl.), starše JANČIČ in ŽVEPLAN



Kaj me navdihuje pri dobrem pastirju

4. velikonočna nedelja mi iz let bogoslovja ostaja v spominu pred-
vsem v zvezi s t. i. pastoralnimi praksami, ko smo vsi bogoslovci 
za tri dni odšli na dodeljeno župnijo. Vedno sem se veselil pošte, 
v kateri sem izvedel katero župnijo so mi dodelili in s katerim 
sobogoslovcem bom šel na pot. Moj prvi pastoralni vikend je bil 
tako leta 2012 v župniji Maribor – Pobrežje, zadnji pa lani na Flor-
janovo, prav tu v Laškem. In vse obiske župnij povezuje isti skupen 
lik – Jezus – dobri pastir. 
Na pastoralnih vikendih sem bil vedno preveč lepo sprejet in brez 
večjih obveznosti. Vedno pa sem imel priložnost, da sem se učil 
od župnikov, »pastirjev na terenu« in spoznaval dobre in zanimive 
župljane, »ovce«. Navdušen sem, kako župniki poznajo svoje 
župljane, v smislu, da poznajo tako stisko, križe ljudi, kot tudi 
njihovo veselje … »Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje 
poznajo mene.« (Jn 10,14) Zgled in ideal vsakega duhovnika mora 
biti Jezus, dobri pastir. Tako, kot razlaga Jezus v priliki, je prav, 
da se župnik zanima za duše v svoji župniji, ne iz radovednosti, 
temveč zato, da ko z njimi čuti, jim tudi lažje pomaga – ve, za kaj 
mora moliti in lažje svetuje. A danes je to velikokrat težko, ker se 
vsak najlagodnejše počuti, ko je sam, skupaj s svojo elektronsko 
napravo. Toda Jezus nas spodbuja, da bi prišli k Njemu, v Njegovo 
stajo, pod Njegovo varstvo. Mi res koristi, če se mu približam in 
če grem z Njim? Ja! Jezus nam kot dobri pastir zagotavlja notranji 
mir. »Dobri pastir dá svoje življenje za ovce.« On nas ne bo le ču-
val, ampak se je za nas tudi žrtvoval. Ne rešuje in brani nas torej 
Pastirjeva oblast, temveč Njegova ljubezen, ki je potrpežljiva. S 
tem nam Jezus tudi govori, da svet ne rešujejo tisti, ki oblast izva-
jajo s človeško močjo – npr. Jezusovi mučitelji, ki so ga križali. Svet 
rešuje Križani Jezus – Božja potrpežljivost, ki ruši nepotrpežljivost 
ljudi (Benedikt XVI.) Lik Jezusa – dobrega pastirja me tako osebno 
navdihuje s svojo potrpežljivostjo in celovitostjo, ko zares celotno 
svoje življenje daruje za svoje – najprej vsak dan, ko za njih moli 
in je z njimi, potem pa še na koncu, ko da svoje življenje, da bi 
mi imeli življenje. Dobri pastir mi je tudi zgled v tem, kako ljubi-
ti svoje in »Ljubiti«, razlaga Benedikt XVI., »pomeni dati ovcam 
pravo dobrino, hrano božje resnice, božje besede, hrano njegove 
navzočnosti, ki nam jo daje v najsvetejšem zakramentu.« To me 
tudi spodbuja in pri duhovniškem poklicu veseli, da duhovnik 

zaradi Jezusa ljudem podarja res najboljše stvari – Božjo besedo, 
ki odpira oči in živi Kruh ki nas krepi, da se tudi mi, kot Jezus, 
razdajamo za druge. 
In zakaj danes sploh potrebujemo duhovnikov? Po Jezusovem 
zgledu in povabilu, med nami morajo biti tudi danes ljubeči 
pastirji - duhovniki. Jezus je že apostolom in kasneje duhovnikom 
zaupal izredne naloge. Z nami delijo najbolj intimne trenutke živl-
jenja in smrti. Pri svetem krstu vlijejo v naše duše vode Življenja. 
Pri sveti maši nas hranijo z živim kruhom iz nebes! Čakajo nas v 
spovednicah, da nas razbremenijo grehov. Sprejmejo zaobljube, 
ki spremenijo moškega in žensko v moža in ženo. Z nami so, ko 
so bolni, z bolniškim maziljenjem in s sv. hostijo, so naši zadnji 
spremljevalci iz tega življenja v večnost. Seveda smo vsi ljudje s 
pomanjkljivostmi in napakami. A slabosti in zlorabe ne morejo 
prekriti sto tisočih dobrih mož. Duhovništvo lahko opišemo z eno 
samo besedo. – Ljubezen! Ne pomanjkljiva ljubezen človeških bit-
ji, ampak Ljubezen z veliko začetnico, Ljubezen, ki je ustvarila 
prostor in čas, visela na križu, vstala od mrtvih, obljubila, da nas 
ne bo nikoli zapustila. In ta Ljubezen danes med nami v svetu 
deluje po rokah svojih duhovnikov. Ta Ljubezen je seveda Jezus 
Kristus, ki nas tako ljubi, da je dal življenje za nas! Sam si v naši 
ljubi domovini ne želim predstavljati prihodnosti brez duhovnikov. 
Okrepimo zavedanje, kakšno ljubezen in pomoč za naše konk-
retne težave nam Bog daje po duhovnikih. Duhovnik med nas pri 
sv. maši na oltar prikliče pravo telo Jezusa Kristusa in nam pri 
spovedi pomaga, da lahko vedno začnemo znova! Hvala vam, ker 
ste ta  teden molili za nove duhovne poklice in za gorečnost že 
poklicanih. A nas vse povabim, da molitev in žrtve v ta namen 
še okrepimo. Še naprej molimo za že poklicane, za naše laške 
duhovnike, diakona in bogoslovca. Ampak ne zato, da bodo dobri, 
temveč kakor je rekla sv. Mati Terezija, da bodo sveti duhovniki. 
Vztrajno molimo, da Bog našo, celjsko škofijo blagoslovi z novi-
mi bogoslovci. Še naprej združujmo naše molitve v močan glas 
Bogu, bodimo hvaležni za duhovništvo in verjamem, da usmiljeni 
Oče krikov naše škofije ne bo preslišal! Gospod, Gospod, svetih 
duhovnikov nam daj!         M.  L.

Resničen primer dobrega pastirja - Izidor Završnik

Konkreten lik dobrega pastirja je bil tudi svetniški kandidat Iz-

idor Završnik, ki se je rodil in deloval na področju naše škofi-
je. Duhovnik Izidor Završnik je do konca posnemal lik dobrega 
pastirja, ko je tako kot On celo dal »življenje za ovce«. Za Izidorja 
sem prvič slišal kmalu zatem, ko
sem vstopil v bogoslovje in že od takrat me osebno navdihuje 
in spodbuja, da bi tudi sam v vsem sledil Jezusovemu zgledu. O 
Izidorjevi resnosti dojemanja lika dobrega pastirja pričujeta tudi 
njegova lastna stavka: »Kako naj ljudje v teh časih verjamejo, 
da jih Bog ni zapustil, če bi jih jaz zapustil? Kakšen je pastir, 
ki zapusti svoje ovce, ko jih napadejo grabežljivi volkovi?« In Iz-
idor s svojim življenjem svojih besed ni zanikal, saj je šel 10. 
marca 1943 kot talec prostovoljno v smrt, namesto mlajšega 
sozapornika.

To nedeljo (22. 4.) VABLJENI v Marijino cerkev v Celje na 
škofijsko molitveno srečanje za naše svetniške kandidate, 
še posebej za I. Završnika. 
Ob 15. 00 molitvena ura in ob 16.00 slovesno somaševan-
je.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
28.04. - Lažiše (vas)
05.05. - Lažiše (okolica)

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
28.04. - Jesenova ravan in Čreta
05.05. - Ogeče

Izidor Završnik


