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Dobri pastir daje večno življenje

isti 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)

Gospod Jezus, dobri pastir, daroval si svoje življenje, da
bi vsi imeli življenje. Daj nam, skupnosti verujočih, ki je
razširjena po vsem svetu, bogastvo svojega življenja in
nas usposobi, da ga bomo izpričali in posredovali
drugim. Dobri pastir, podari bogastvo svojega življenja
vsem tistim osebam, ki so v službi Cerkve tebi posvečene.
Njihov zgled naj odpre še srca drugih, da bodo slišali tvoj
klic in šli za teboj. (Sv. Janez Pavel II.)

Jezus, podari bogastvo svojega življenja vsem krščanskim družinam.

JEZUS, DOBRI PASTIR
ožja 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. (Po: K. Frielingsdorf, Podobe o Bogu)
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SVETA MAŠA: EVHARISTIČNA MOLITEV (12. del)
valospev in Svet. Sledi osrednji del evharističnega bogoslužja: srca
moramo imeti zares pri Gospodu, kajti zdaj je čas velike zahvale
Njemu. Pravilno bi bilo, da vstanemo ter zbrano in spoštljivo stojimo
vse od začetka hvalospeva naprej, torej ko duhovnik vzklikne “Gospod z
vami”. Takoj za tem sledi vzklik “Kvišku srca”, ki nas še bolj ponese h
Gospodu. Vsi hvalospevi se začenjajo skoraj enako: “Res se spodobi in je
pravično, primerno in zveličavno, da se tebi, Vsemogočni Oče, večni Bog,
zahvaljujemo ...”. So čudovita hvalnica človeka Bogu. Duhovnikovo molitev
hvalospeva sklenemo s Svet. Besedilo je vzeto iz Izaijevega videnja Božjega
veličastva (Iz 6,3), ko vsa nebesa odmevajo od pesmi odrešenih. Vsi vzklikajo
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Bogu. Vse je polno Gospodove slave, zemlja in nebesa. Vzklik hozana je vzet
iz psalma 118. Ta vzklik je bil namenjen vsemogočnemu Bogu in prav to so
vzklikali Jezusu ob slovesnem vhodu v Jeruzalem na Cvetno nedeljo.
(se nadaljuje)

GOD SV. LEOPOLDA MANDIĆA
eopold Mandić, ki goduje 12. maja, se je rodil leta
1866 v Hercegnovem (Boka Kotorska) kot
dvanajsti otrok v družini. Njegovo krstno ime je
bilo Bogdan. Kot šestnajstleten je stopil v kapucinski red
v Vidmu (Udine) v Italiji v okviru beneške province. Pri
preobleki je dobil redovniško ime Leopold. V Benetkah je
bil leta 1890 posvečen v duhovnika. Iskanje osebnega
poslanstva p. Mandića znotraj kapucinskega reda je bilo
prežeto z ekumenskim duhom, zato se je želel tudi vrniti v
domovino z namenom, da bi na terenu gradil mostove med
vzhodno in zahodno Cerkvijo. Predstojniki mu tega zaradi krhkega zdravja
niso dovolili. Kljub temu je nekaj časa preživel na ozemlju sedanje Republike
Hrvaške, in sicer v Zadru (1890) in dobro leto (1906/1907) tudi pri nas v
Kopru. Od leta 1907 do smrti leta 1942 je bil spovednik v kapucinskem
samostanu v Padovi. Nekaj časa je bil tudi vzgojitelj mladih redovnikov,
vendar se je vedno znova vračal v spovednico. Za p. Leopolda Mandića velja,
da je bila njegova spovednica kraj izjemnega pričevanja in mučeništva
obenem. Od jutra do večera so jo oblegali ljudje najrazličnejših stanov od blizu
in daleč. Skrivnost njegovega »uspeha« je bila v iskreni pobožnosti, s katero
je sprejemal spovedance. Takoj po njegovi smrti so se ljudje začeli zatekati k
njemu z molitvami in so mu v uslišanje izročali prošnje. Papež Pavel VI.
(1963–1978) ga je leta 1976 razglasil za blaženega. Za svetnika ga je 16.
oktobra 1983 razglasil papež Janez Pavel II. (1978–2005). Ko je papež orisal
njegov lik, je omenil, da se je njegovo življenje odvijalo brez velikih zunanjih
del; bilo je preprosto življenje ljubezni do bližnjega. Ni pisal velikih teoloških
del, ni bil blesteč govornik, »samo spovedovati je znal«. In prav v tem je bila
njegova veličina. Kot spovednik je bil ves poglobljen v Boga. Iz te življenjske
povezave je črpal tudi vitalno moč za duhovno vodstvo ljudi. (KC)
V naši baziliki je njegova slika v kapeli Fatimske Marije.
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IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE
 V ponedeljek, je god Fatimske Matere Božje, ob 20. uri je srečanje
zakonske skupine v Dominikovem domu. Lepo vabljeni!

 V četrtek, 16. maja, ob 17.30 uri so starši in otroci sedmega in
osmega razreda vabljeni na srečanje v župnišče. Na srečanju bo ga.
Polona Vesel Mušič spregovorila o pomenu zakramenta svete birme
in botrstvu. Srečanje je obvezno za vse.
 V nedeljo, 19. maja, ob 10. uri je pri nas slovesnost prvega svetega
obhajila. Vse prvoobhajance in njihove starše priporočamo v molitev!
 Prihodnjo nedeljo bodo šmarnice pri kapeli v Arji vasi.
 V sredo, 22. maja, ob 20. uri bo v prostorih župnišča srečanje ŽPS-a.
Lepo vabljeni vsi člani!
 V petek, 24. maja je god Marije, Pomočnice kristjanov ali Marije
Pomagaj.
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NEDELJA
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Dobrega Pastirja
Leopold Mandić, redovnik
Fatimska Mati Božja

13. 5.
Marija Dominika Mazzarelo,
PONEDELJEK

redovnica

8h + JOŽICA ŠTRUK, OBL.
ZA FARANE
10h ++ VOŠNJAKOVI IN
JOŠTOVI
19h Šmarnice pri Jelenovi kapeli
19h + ERNA KRUŠIČ, OBL.
Šmarnice

20h Srečanje zakonske skupine
v Dominikovem domu

14. 5.
TOREK

Bonifacij, mučenec

19h + FRANCKA IN BRANKO
FRIEDRICH Šmarnice

15. 5.
SREDA

Izidor, kmet

19h + FANIKA KLINC

Janez Nepomuk, duhovnik,
mučenec

7.30h + IVO ČEDE
19h Šmarnice

Jošt, puščavnik

19h + JANKO PRAPROTNIK

16. 5.
ČETRTEK
17. 5.
PETEK

Šmarnice

18.5.
SOBOTA

Janez I., papež, mučenec

19. 5.
NEDELJA

5. velikonočna nedelja
Krispin, redovnik

Šmarnice

19h + ALOJZ IN LIDIJA
PARFANT TER ALOJZIJA
GOLE Šmarnice
8h PT. M. B. ZA ZDRAVJE
ZA FARANE
10h ++ STEPIŠNIKOVI
+ MIRAN PEČEK
19h Šmarnice pri kapeli
v Arji vasi
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