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Jn 10,1–10 
ALI SMO OVCE? 

 
Prijatelj mi je dejal, da mu prispodoba o pastirju in ovcah ni všeč, ker 
da ne ustreza današnjemu človeku. Kdo neki bo zadovoljne, če ga 
imaš za ovco? Prispodobe nam povedo toliko, kolikor razumemo 
njihovo sporočilo. Jezus je s primero o dobrem pastirju hotel 
nakazati svojo skrb in ljubezen do ljudi. Nismo sami in zapuščeni, 
nismo prepuščeni slepi usodi ali kdo ve čemu. On na nas misli, nas 
ima rad, nas varuje zla in vodi v življenje.  To bi mogel povedati tudi 
drugače. Mogel bi suhoparno navesti mnogo učenih besed. Odločil 
se je za sliko iz življenja. Več pove, vsakomur je razumljiva in lahko 
si jo je zapomniti.  V zvezi s pastirjem govori Jezus tudi o tatovih in 
roparjih. Danes bi jih mogli imenovati: nasilje, nesmisel, uničevanje 
narave, predajanje uživaštvu … Kjer gospodarijo, puščajo za seboj 
praznino srca, bivanjski strah in naveličanost. O sebi pravi Jezus, da 
nam je prinesel življenje, ki naj bi ga imeli v izobilju. Pastir je nekaj 
drugega, kot so ovce. Niso si ga na nekem sestanku izvolile ter si ga 
postavile za predstavnika in voditelja. Pastir je sicer zaradi ovac, 
toda svojega poslanstva in oblasti ne prejema od njih. Tako je s 
pastirji Cerkve. Izbrani so izmed ljudi in za ljudi, delujejo pa v moči, 
ki jim je dana od zgoraj, od Kristusa.  Čeprav nas je Jezus imenoval 
ovce, nismo čreda. Družina smo, ki ji je Oče Bog, Jezus pa Brat in 
Odrešenik. Velika čast in velika odgovornost, pa najsi v tej družini 
zavzemamo katerokoli mesto ali nosimo katerokoli ime. 
 

»Resnično, resnično, 
povem vam: Kdor ne 

pride  
v ovčji hlev skozi vrata,  
ampak prileze drugod,  

ta je tat in ropar.  
Kdor pa pride skozi 

vrata,  
je pastir ovác.  

Kadar svoje ovce 
izpusti,  

gre pred njimi in  
ovce gredo za njim, ker  
poznajo njegov glas.  

Za tujim pa ne pojdejo, 
ampak bodo 

 zbežale od njega,  
ker ne poznajo glasu 

tujih.«  
 

(Jn 10,1–2.4–5) 
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08.05.04.2017 
PONEDELJEK 
 

 
 
KAPELA 
 

          
   800 

 
Po namenu od drugod 

09.05.2017 
TOREK 
 

 
KAPELA 

 

   800 
 
Po namenu od drugod 

10.05.2017 
SREDA 
 

 
KAPELA 

          
   800 

 
Po namenu od drugod 

11.05.2017 
ČETRTEK 
 

 
KAPELA 

 
   800 

 
Po namenu od drugod 

12.05.2017 
PETEK 
Leopold Mandić, duh. 

 
 
KAPELA 

   
 1900 

 
Po namenu od drugod 

13.05.2017 
SOBOTA 
 

 
KAPELA 

 
   800 

 
Po namenu od drugod 
 

14.05.2017 
5. VELIKONOČNA 
NEDELJA 

 
PLISKOVICA 
 
TOMAJ 

         
  830   
1000 
 

 
VAlojz in Alberta Šuc, Pliskovica 15 
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE  

RAZPORED SV. MAŠ  DUHOVNA MISEL 

GOSPOD je moj pastir, nič mi ne manjka. 
Na zelenih pašnikih mi daje ležišče; k vodam počitka me vodi. 
Mojo dušo poživlja, vodi me po pravih stezah zaradi svojega imena. 
Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence, se ne bojim hudega, ker si ti z menoj, 
tvoja palica in tvoja opora, ti me tolažita.  
Pred mano pogrinjaš mizo vpričo mojih nasprotnikov; 
z oljem mi maziliš glavo, moja čaša je prepolna. 
Le dobrota in milina me bosta spremljali vse dni mojega življenja; 
prebival bom v hiši Gospodovi vse dni življenja. (Ps 23,1–6)  
 
Ta sloviti psalm je prežet s tonom vedrega zaupanja in prisrčnosti. Razlog takega 
zaupanja je Gospodova ljubezen do nas, predstavljena z dvema temeljnima 
podobama: Pastir in Gostitelj. 
Pastir. Mogočno in vedro versko izkustvo je izraženo z različnimi podobami: zeleni 
pašniki, vode počitka, prave steze, premagane so nevarnosti in smrtne sence. Razlog 
za vedrino je osebni odnos do Boga: »Ti si z menoj«, ne le kot voditelj, temveč kot stalni 
spremljevalec na potovanju, deležen istega življenja, in nam daje varnost. Prijatelj, ki 
nikoli ne izda. 
V drugi kitici psalma se pojavi »Gostitelj«.  Versko izkustvo najde mogočno okoliščino v 
svetišču, kjer Gospod podarja zavetišče pred sovražniki, in vabi k sveti gostiji. Z 
maziljenjem posveti prijatelje, ki veruje Vanj. Božja ljubezen (»dobrota«) je tako vir 
sreče in nas vedno spremlja. Globoko izkustvo postane upanje in želja za vse življenje. 
S psalmom, ki spremlja današnjo Božjo besedo, izrazimo svoje zaupanje in prijateljstvo 
s Kristusom. On je ta dobri pastir, ki nas pozna in kliče po imenu ter daje življenje za 
nas. 

Gospod Jezus Kristus,  
dobri pastir naših duš,  
ki poznaš svoje ovce  
in moreš doseči srca ljudi,  
odpri srce in razum tistih mladih,  
ki iščejo in pričakujejo besedo resnice  
za svoje življenje. Naj čutijo, da bodo našli 
pravo luč  le v skrivnostni tvojega učlovečenja.  
Zbudi pogum tistih, ki vedo,  
kje je mogoče najti resnico,  
pa se boje, da bi mogel  
tvoj nagovor preveč zahtevati. 
Zdrami srca tistih mladih,  
ki bi radi hodili za teboj,  a ne morejo premagati 
svoje negotovosti in bojazni  
ter končno gredo  
za drugimi glasovi po poteh,  

	

	

 


