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3. velikonočna nedelja 

TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE 

V Cerkvi na Slovenskem poteka od nedelje, 14. do nedelje, 21. aprila 2013, teden 
molitve za duhovne poklice na temo »Poklici kot znamenje upanja, utemeljenega v 
veri.« Temo tedna je predlagal zaslužni papež Benedikt XVI. (2005–2013) v 
posebni poslanici za 50. svetovni dan molitve za duhovne poklice, v kateri je 
pokazal na duhovni poklic in povezanost z upanjem ter kot izkušnjo osebnega 
srečanja z Jezusom. Namen tedna je pomagati tistim, ki jih Bog kliče v duhovniško 
ali redovniško službo, da bi velikodušno odgovorili na ta klic ter spodbujati 
občestva k molitvi za nove duhovne poklice. V letu vere smo verniki povabljeni, da 
v osebni molitvi ter v župnijskih in redovnih občestvih razmišljamo med drugim 
tudi o tej obliki služenja Bogu in našem prizadevanju za nove duhovne poklice. 
Molitev in delo za nove duhovne poklice sta izraz vernosti Cerkve, zlasti v 
slovenskem prostoru, kjer že skoraj čutimo njihovo pomanjkanje. 

»Ob 50. svetovnem dnevu molitve za duhovne poklice … bi vas rad povabil k 
razmišljanju na temo: Poklici kot znamenje upanja, utemeljenega v veri. Upanje je 
pričakovanje nečesa pozitivnega v prihodnosti, obenem pa mora podpirati našo 
sedanjo eksistenco, ki je pogosto zaznamovana z nezadovoljstvom in razočaranji. Na 
čem je utemeljeno naše upanje? Ozirajoč se na zgodovino izraelskega ljudstva, o kateri 
pripoveduje Stara zaveza, vidimo prvino, ki se stalno pojavlja, posebej v časih posebnih 
težav, kot je čas izgnanstva, in jo najdemo posebej v delih prerokov, namreč 
spominjanje Božjih obljub očakom: spominjanje, ki nas vabi k posnemanju zglednega 
odnosa Abrahama, ki je, kakor nas spomni sv. Pavel, »na osnovi upanja proti upanju 
veroval, da bo postal oče mnogih narodov, kakor je bilo rečeno: Takó bo s tvojim 
potomstvom«. Resnica, ki nas tolaži in razsvetljuje in ki izhaja iz celotne zgodovine 
odrešenja, je Božja zvestoba zavezi, ki jo je sprejel in jo je obnovil, kadar koli jo je 
človek prekršil z nezvestobo in grehom, od vesoljnega potopa do izhoda Izraelcev iz 
Egipta in potovanja skozi puščavo. Ista zvestoba ga je privedla do potrditve nove in 
večne zaveze s človekom s krvjo njegovega Sina, ki je umrl in vstal za naše odrešenje. 
V vseh trenutkih, posebej v najbolj težkih, je Gospodova zvestoba vedno pristna 
vodilna moč odrešenjske zgodovine, ki prebuja srca mož in žena in jih potrjuje v 
upanju, da bodo nekega dne prišli v »obljubljeno deželo«. Tu najdemo gotovo osnovo 
vsakršnega upanja: Bog nas nikoli ne zapusti in ostaja zvest svojim obljubam. Iz tega 
razloga v vsakem pozitivnem ali negativnem položaju gojimo trdno upanje in molimo s 
psalmistom: »Le pri Bogu se umiri, moja duša, kajti od njega je moje upanje«. Upati 

zato pomeni enako kot zaupati Bogu, ki je zvest in drži obljubo zaveze. Vera in upanje 
sta tesno povezana. Upanje je v bistvu ključna beseda svetopisemske vere do take 
mere, da sta v določenih odlomkih besedi »vera« in »upanje« medsebojno 
zamenljivi.«   (Benedikt XVI.) 

 Prag večnosti sta prestopili Ana Divjak (Zagrad 26), 
in Danijela Draksler (Tremerje 13). Gospod, daj jima večni pokoj! 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 14. april 

3. velikonočna nedelja 
Lidvina, devica 

    800   † Stanislava Bezovšek (gr. 14) 

   930   †† Stane Mori, Blaž in Amalija Čater 
1800   † Gusti Kaučič 

1030   Trem.: za župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 15. april 
Helena, kneginja 

   800    †† starši Vodopivec in Babič 
  800    † Stanislava Bezovšek (gr. 15) 
  800    po namenu 
1800  † Veronika Sajovic 

TOREK, 16. april 
Bernardka Lurška, devica 

  800   † Toni Slamnik 
1800   † Stanislava Bezovšek (gr. 16) 
1900   Tremerje: † Danijela Draksler, 8. dan 

SREDA, 17. april 
Robert, opat 

     800    v čast Sv. Duhu 
   800    † Stanislava Bezovšek (gr. 17) 
1800    †† stari straši Orač, starši Orač, brat Jože,  
                Franc Smodej in sorodniki 

ČETRTEK, 18. april 
Evzebij, škof 

    800    † Jože Podbrežnik 
    800    † Stanislava Bezovšek (gr. 18) 
1800    čast Božjemu usmiljenju 

PETEK, 19. april 
Leon IX. papež 

    800    †† starši Jaklič    
   800    † Stanislava Bezovšek (gr. 19) 
1800    †† Miloš in Majda Žekar 

SOBOTA, 20. april 
Teo, misijonar, škof 

  800   v zahvalo za dar življenja 
  800    † Stanislava Bezovšek (gr. 20) 
1800  † Friderik Meznarič (14. obl.) 

NEDELJA, 21. april 
4. velikonočna nedelja, 

nedelja Dobrega Pastirja 
Anzelem, škof, c. u. 

    800   †† Ivan in Terezija Dušek 

   930   † Bogomir Kunc 
1800   † Stanislava Bezovšek (gr. 21) 

1030   Trem.: †† Jože Dušak in iz družine Gracar 
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