Družinsko molitveno bogoslužje – 4. velikonočna nedelja
PRIPRAVA





Pripravimo nekaj jasličnih ali drugih figuric, ki prikazujejo ovčke in pastirja, ki nosi ovčko
za vratom ali v košari, ter figuro človeka, ki bo prikazovala najemnika. Lahko dodamo tudi
figuro psa/volka.
Zberemo se v molitvenem kotičku.
Določimo voditelja bogoslužja, pomočnika, bralca in nekoga, ki bo premikal posamezne
figure.
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Današnjo nedeljo imenujemo tudi nedelja Dobrega pastirja. Zakaj? O tem nam
bo spregovoril evangeljski odlomek. Začnimo pa tudi danes z znamenjem križa:
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Prejšnjo nedeljo smo se veselili, da sta oba učenca v Emavsu spoznala vstalega
Jezusa, kar sta tekla povedat tudi drugim učencem. Tudi oni so jima povedali,
da so videli Jezusa, da živi in jih spremlja. Mi danes Jezusa ne vidimo, verujemo
pa, da nas spremlja in skrbi za nas. Naštejmo, kje vse nas je Jezus spremljal v
preteklem tednu.
Vsak odgovori – našteje čim več dogodkov, v katerih je prepoznal, da ga Jezus
spremlja in varuje.
Zapojemo pesem hvaležnosti za minuli teden: Hvala ti, Gospod (po napevu Pridi
k nam, Gospod) ali drugo, družini ljubo pesem.
Preden bomo danes prisluhnili Jezusovemu evangeliju, razporedimo figurice.
Naredimo prostor za pastirjevo čredo in po mizi razporedimo še druge ovčke.
Pazljivo poslušajmo branje, da bomo figure prav premaknili.
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. Imam še
druge ovce, ki niso iz tega hleva. Tudi te moram pripeljati in poslušale bodo moj
glas in bo ena čreda, en pastir. Zato me Oče ljubi, ker dam svoje življenje, da ga
spet prejmem. Nihče mi ga ne jemlje, ampak ga dajem sam od sebe. Oblast
imam, da ga dam, in oblast imam, da ga spet prejmem. To naročilo sem prejel
od svojega Očeta.«

Pripravil: Slovenski katehetski urad

Voditeljev
pomočnik

Ponovimo in uprizorimo evangelij z našimi figuricami.
Imamo najemnika, ki ima ob sebi nekaj ovčk. Pride volk. Kaj naredi najemnik?
In sedaj poglejmo, kako za ovce skrbi dobri pastir. Okrog sebe ima ovčke. Pride
volk. Kaj naredi dobri pastir? Ko pastir volka odžene, ve, da so okrog njegovega
pašnika še druge ovce. Tudi te mora pripeljati, da bodo vse skupaj. Ena čreda –
en pastir.
Voditelj
Jezus je naš pastir. Kaj to pomeni? Mi smo kot ovce, vsepovsod po svetu smo,
in Jezus nam je dal posebno znamenje, da smo njegovi. Tega znamenja ne
vidimo, lahko pa ga spoznamo po tem, ker lahko molimo in poznamo Jezusovo
molitev. To znamenje je sveti krst. Ker smo krščeni, nosimo Jezusovo ime:
kristjani smo.
Voditeljev Ker je Jezus naš dobri pastir, se nam ni treba ničesar bati. Jezus skrbi in bo
pomočnik vedno skrbel za nas.
Voditelj
Prosimo sedaj Jezusa, naj nas varuje tudi v tednu, ki ga začenjamo.
Vsi
Vsak pove prošnjo. Odgovarjamo: Prosimo te, usliši nas.
Voditelj
Prošnje sklenimo z molitvijo, ki nas jo je naučil Jezus, naš dobri Učitelj in Pastir.
Vsi
Oče naš ...
Voditelj
Pripravimo se na prejem duhovnega obhajila. Kratka tišina. Skupaj molimo:
Vsi
Jezus, ti si naš dobri Pastir. Skrbiš za nas in nas varuješ. Verujem vate. Verujem,
da se mi ni treba ničesar bati, ker si ti z menoj. Zaupam vate. Zaupam, da mi
boš vedno pomagal in mi dajal moč, ko te bom prosil. Sedaj te prosim: Pridi v
moje srce. Tudi če te ne morem prejeti pod podobo hostije, te prosim: pridi in
prebivaj v meni. Naj ves teden živim tako, kot hočeš ti, moj najboljši Vodnik in
Prijatelj. Kratka tišina.
Voditelj
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
Vsi
kakor je bilo v začetku, tako sedaj in vekomaj. Amen.
Zapojemo eno izmed Marijinih pesmi.

Pripravil: Slovenski katehetski urad

Nagovor na 4. VELIKONOČNO NEDELJO (A) – NEDELJO DOBREGA PASTIRJA
SVETOVNI DAN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE
Apd 2,14. 36-41; Ps 22; 1 Pt 2,20-25; Jn 10, 1-10
Pripravil: dr. Marjan Turnšek, predsednik SKU
Drage družine, bodite majniško pozdravljene!
»Spet kliče nas venčani maj!« Po cvetju, zelenju, soncu in končno tudi po dežju … tudi po
počasnem sproščanju zaščitnih ukrepov proti epidemiji covida19 … nas kliče. A k čemu nas že
kliče? K življenju, k Življenju in k slednjemu ne moremo brez Marije … zato
nas mesec maj kliče v Marijino družbo, da nas ona uvede v svoje kreposti
in povede do svojega Sina, našega Vstalega Gospoda. In ob Njem bomo deležni
velikih stvari, se naučili najbolj življenjsko uporabnih spoznanj in prejeli tudi moč, da jih
živimo.
V današnjem evangeljskem odlomku nas Jezus uči s podobo ovčje črede, staje in vrat. Kako
se počutite, ko vas Jezus primerja čredi ovac? Večinoma nam »čredništvo« ni všeč. Prebuja
nam bolj negativna občutja, kot da smo brez lastnega mnenja in nekritično sledimo drugim.
A zanimivo. Ob letošnji izkušnji pandemije sem slišal strokovnjaka, ki je govoril, da bomo
zmagali šele, ko bomo dosegli »čredno« imunost. Torej ima »čreda« lahko tudi pozitiven
pomen. To nam lahko pomaga bolje razumeti Jezusovo priliko o čredi ovac in pastirju. Lažje
dojamemo, da nam daje pripadnost »čredi« občutek večje varnosti. Jezus seveda ne govori o
večji varnosti pred novim koronavirusom, ampak pred vsemogočimi, še nevarnejšimi
»virusi«, ki krožijo po svetu in spletu …
Evangeljska podoba je zgovorna, govori nam
o Jezusovih občutjih do človeštva. »Zasmilili
so se mu, ker so bili kakor ovce, ki nimajo
pastirja, in jih je začel učiti mnogo stvari« (Mr
6,34). To pomeni, da smo Jezusu zelo pri srcu;
naj bodo tudi njegove besede nam pri srcu.

V evangeliju je čreda opisana kot ovce, ki živijo znotraj iste staje. To je podoba skupnosti, ki
se čuti varno znotraj svojih meja: lahko si predstavljamo družino ali župnijo. A ta staja ni
neprehodno zaprta. Vanjo se da priti na različne načine: skozi vrata, a tudi s spodkopavanjem
ograje. Skozi vrata vstopa, kdor nima kaj skrivati, drugod pa tisti, ki nima čistih namenov.
Pripravil: Slovenski katehetski urad

Ni treba imeti veliko domišljije, da se v tej podobi prepoznamo. Nekateri so iskreni, ko
vstopajo v odnose z nami, brez skrivanja pokažejo svoj pravi obraz. Drugi pa želijo vstopiti v
naše življenje s prevaro; kar naenkrat so v naši bližini, ne da bi jih povabili. Tudi v Cerkvi je
podobno: pojavijo se neverjetni spreobrnjenci med tistimi, ki niso nikoli obiskovali staje –
župnije; drugič pa nas prevarajo tisti, ki so obljubljali najboljše pašnike.
Jezus vedno izbere iskrenost. Čaka na naše dovoljenje in vstopi vedno skozi vrata.
Njegova želja je, da se v staji najprej nanj ljubeče navežemo, da ga vzljubimo. Šele nato nas
povabi, naj mu sledimo. Želi, da dlje časa poslušamo njegov glas, da nam postane domač in
smo ga sposobni prepoznati izmed vseh drugih sredi mnogih hrupnih glasov sveta. Šele ko
smo ga sposobni prepoznati, ko ga vzljubimo in mu popolnoma zaupamo, nas povabi za
seboj. Povabi nas, da mu sledimo iz varnih ograd staje v svet, ki vabi na vse strani, na prave
in varljive poti. Brez tega zaupanja in intimnega odnos z Gospodom je v svetu nevarno; svet
nas prične odnašati in z lahkoto nasedamo prevaram.
Jezus tudi ve, da se bo treba vrniti v stajo. Ni enostavno vrniti se v stajo, če se v
svetu zamažemo, potem ko smo doživeli težke stvari, potem ko smo izkusili strah pred čermi
in volkovi. Jezus ni samo Pastir, ki bi nas vodil ven iz staje, ampak je tudi vrata, ki nam
omogočijo, da se v stajo vrnemo. Njegova Beseda nas vodi, njegovo usmiljenje nam odpušča,
njegova moč nas nosi … Zato nam v nobenem primeru, še tako velikega zagreznjenja v svetu,
ni treba iskati drugih vhodov v skupnost, marveč smo poklicani, da vstopamo po Kristusu,
torej po evangeliju: po logiki iskrenosti, odpuščanja, ponižnosti in služenja.
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Jezus je vrata, ki nam omogočijo vstop v življenje: če želimo biti srečni, nam ne
ostane drugega, kot da vzamemo za kriterij svojega življenja besedo evangelija. In potem
bomo ovce, ki najdejo pašnike za hrano in rast; ovce, ki bodo občutile lepoto občutka
varnosti v zavetju Cerkve: družine, župnije; ovce, ki se bodo upale soočiti s svetom, čeprav z
možnostjo, da se tam znajdejo pred krvoločnimi volkovi.
Jezus je Dobri Pastir, ki pozna vsako ovco. To pomeni, da pozna tudi njene lastnosti in
talente, zato tudi vsako posebej kliče, vabi in ji razodeva, kje je njena najboljša paša. Zato
ene kliče v zakonsko življenje, druge pa v duhovniški, redovniški ali kakšen drugi duhovni
poklic. Ker je Božji Sin, se ne more motiti, ko nas v globini srca kliče. Danes je še posebej
nedelja, ko ne samo molimo za nove duhovniške in redovniške poklice, ampak tudi nedelja,
ko se vsak pogumno sooči s klicem v svojem srcu: »Kam me Gospod kličeš, na katero pot?«
In se vpraša, ali želi temu klicu slediti. Tudi če me je strah ali mislim, da se bom moral toliko
stvarem odpovedati. V tem času varnostnih ukrepov smo se morali marsičemu odpovedati,
kar smo prej mislili, da nujno potrebujemo. A danes. Ali danes ne doživljamo, da smo brez
vsega tega, kar smo morali opustiti, morda še bolj srečni kot pred tem?!
Vredno je o tem razmišljati in se pogovarjati. Povejte si, kaj vam pomeni pripadati skupnosti
družine, rodbine, župnije Cerkve. Razkrijte si, koliko je v vsakem poguma, da si res iskreno
upa prisluhniti Dobremu Pastirju in vstopiti v življenje skozi »Vrata«, ki so Kristus. Vsak sam,
pa tudi skupaj kot družina.
In ne pozabite na Marijo! Ona je vedno tu, z nami!
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