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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.

12. MAJ (veliki traven) 2019

Tisti čas je Jezus rekel: »Moje ovce poslušajo moj glas; jaz jih
poznam in hodijo za menoj. Dajem jim večno življenje; nikoli se
ne bodo pogubile in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke.« Moj
Oče, ki mi jih je dal, je večji od vseh, in nihče jih ne more iztrgati
iz Očetove roke. Jaz in Oče sva eno(Jn 10,27–30)
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DUHOVNA MISEL in novice

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.

RAZPORED SV. MAŠ

13.05.2019
PONEDELJEK
Fatimska Mati Božja
Servacij, škof in mučenec

KAPELA

8.00

PO NAMENU ROMARJEV NA SV.GORI

14.05.2019
TOREK
Bonifacij, mučenec

15.05.2019
SREDA
Zofija, mučenka

KRIŽ

16.05.2019
ČETRTEK

KAPELA

19.00

8.00

✞ IZTOK STARC, Križ 176

PO NAMENU ROMARJEV NA SV. GORI

Janez Nepomuk, duh.mučenec

17.05.2019
PETEK
Jošt, puščavnik

18.05.2019
SOBOTA
Janez I., papež, mučenec

19.05.2019
NEDELJA
5 VELIKONOČNA

KRIŽ

19.00

KAPELA

8.00

KAZLJE

8.30 ✞ P r o f . O t m a r Č r n i l o g a r ,
duhovnik, p.n. Kazlje 5a

TOMAJ

✞ AVGUŠTIN SITAR, Križ 270a

PO NAMENU ROMARJEV NA SV. GORI

10.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

Tepih v cerkvi sv. Petra v prezbiteriju je dotrajan. Zato se župnija priporoča za
nakup. Cena bo predvidoma med 900€ do 1000€. Vaš dar lahko izročite župniku,
ali pa na TR župnije (naveden v oznanilih - s pripisom namena “TEPIH”). Po
zbranih darovih bomo tepih naročili pri hirmi Baloh d.do.
Do 12.5. ste darovali 320€. Bog povrni
Jutri v ponedeljek 13. maja je redni verouk.
Starši prvoobhajancev: še ta teden sporočite za katere knjižne darove ste se
odločili za prvoobhajance (velja za Tomaj)
Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta je v torek, 14.maja ob 19h.
ORATORJI 2019 “IMAŠ MOČ” se že pripravlja. Potekal bo od torka 25.junija nedelje 30. junija in ga zaključimo s sv. mašo ob 10h v tomajski cerkvi ob
praznovanju apostolov Petra in Pavla. Dobili boste prijavnice.

