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4. velikonočna nedelja 

 

Iz poslanice papeža Frančiška za 51. Svetovni dan molitve za poklice 

Evangelij nam pripoveduje, da je: “Jezus obhodil vsa mesta in vasi ... Ko pa je 
zagledal množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene 
kakor ovce, ki nimajo pastirja. Tedaj je rekel svojim učencem: ‘Žetev je obilna, 
delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo 
žetev‘ ” (Mt 9,35–38). Te besede nas presenečajo, ker vsi vemo, da je najprej 
potrebno orati, sejati in obdelovati, da bi nato, ob pravem času, želi obilen 
pridelek. Jezus pa trdi, da je “žetev obilna”. Toda kdo je delal za takšne 
rezultate? Odgovor je samo eden: Bog. Očitno je polje, o katerem govori Jezus, 
človeštvo, smo mi sami. In učinkovita dejavnost, ki je obrodila “obilen sad”, je 
Božja milost ter občestvo z Njim. Molitev, ki jo Jezus naroča Cerkvi, se torej 
nanaša na potrebo po povečanju števila tistih, ki služijo njegovemu Kraljestvu.  
Živeti “visoko mero navadnega krščanskega življenja” pomeni, da včasih 
gremo proti toku in naletimo na ovire, zunaj in znotraj nas samih. Jezus sam 
nas opozarja: dobro seme Božje besede pogosto ugrabi hudič, ovirajo stiske, 
zadušijo posvetne skrbi in skušnjave. Vse te težave nam morejo vzeti pogum in 
nas usmeriti, da pademo na navidezno bolj udobno pot. Vendar resnično 
veselje tistih, ki so poklicani, je v verovanju in doživljanju, da je On, Gospod, 
zvest, in da moremo z Njim hoditi, biti Njegovi učenci in priče Njegove ljubezni, 
odpreti naša srca velikim idealom in velikim stvarem. “Gospod nas kristjanov 
ni izbral za majhne stvari; prizadevajmo si za velika načela. Stavite svoja 
življenja za žlahtne cilje!” Prosim vas, škofje, duhovniki, redovniki in 
redovnice, krščanska občestva in družine, da usmerite pastoralo za poklice v to 
smer, da spremljate mlade ljudi po poteh svetosti, ki, ker so osebne, “zahtevajo 
pristno ‘vzgojo v svetosti‘, ki jo je mogoče prilagoditi potrebam vsake osebe. … 
Pripravimo torej naša srca, da bodo “dobra zemlja“, da bodo poslušala, 
sprejemala in živela besedo in tako obrodila sadove. Bolj ko se zedinimo z 
Jezusom v molitvi, v Božji besedi, v evharistiji, v zakramentih, ki jih obhajamo 
in živimo v Cerkvi in v živem bratstvu, bolj bo v nas raslo veselje v sodelovanju 
z Bogom v službi Kraljestva usmiljenja in resnice, pravičnosti in miru. In žetev 
bo obilna, v sorazmerju z milostjo, ki jo krotko sprejemamo v naša življenja. S 
to željo in s prošnjo, da mólite zame, vam iz srca podeljujem Apostolski 
blagoslov.  
 

Molitev in sveta maša za duhovne poklice - V Nedeljo Dobrega pastirja, nas 
vse g. škof Stanislav Lipovšek vabi v našo stolnico,  kjer bo Škofijsko molitveno 
srečanje za duhovne poklice; ob 15. uri bo molitvena ura in  ob 16. uri slovesno 
somaševanje. 

Srečanje ŽPS bo v ponedeljek, 12. 5. po večernicah.  

Prvo sveto obhajilo bo v nedeljo, 25. maja ob 9.30. Prvoobhajanci bodo imeli 
duhovno obnovo   od 16. do 17. 5. v Reki nad Laškim. 

Provincijski kapitelj, 13. – 16. 5. 2014 - Vsake tri leta bratje kapucini na t.i. 
provincijskem kapitlju volimo novo vodstvo province: provinciala in njegove 
svetovalce, ki v naslednjem triletju vodijo provinco. Poleg tega pa 
obravnavamo pomembna poglavja našega življenja in poslanstva. Priporočamo 
se v molitev! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 11. maj 
4. velikonočna nedelja, 

nedelja Dobrega Pastirja 
Ignacij Lojolski, redovnik 

- sklep tedna za duh. poklice 

     800  † Rafael Trobiš 
   930   za zakonske jubilante 
1800   † Ana Kamšak (gr. 7) 
1030   Tremerje: za župljane in dobrotnike 
1600   Miklavž: po namenu  

PONEDELJEK, 12. maj 
Leopold Mandić, redovnik 

   800  †† Slavko Pirnat in Franček Vlajič 
1800   † Jože Pristovšek 

TOREK, 13. maj 
Fatimska Mati Božja 

     800  †† Franc in Terezija Smole 
1800   †† Terezija (obl.), Rudolf in Bojan Sumrak 

SREDA, 14. maj 
Bonifacij, mučenec 

   800    †† Marija in Jožef Gračnar 
1800   † Cecilija Fajs 
1900   Tremerje: šmarnice, ni maše 

ČETRTEK, 15. maj 
Izidor, kmet 

   800    po namenu 
1800   † Ivan Vouk (obl.) 

PETEK, 16. maj 
Janez Nepomuk, duh., muč. 

   800    †† Ivanka Marinko in Ivan Vampelj 
1800   † Ludvik Kamplet 

SOBOTA, 17. maj 
Jošt, puščavnik 

   800    † Ana Kamšak (gr. 10) 
1800   † Jože Pristovšek 

NEDELJA, 18. maj 

5. velikonočna nedelja 

Janez I., papež, muč. 

     800  † Jožef Ozmec (obl.) 
   930   † Ivan Pirnat 
1800   † Ana Kamšak (gr. 11) 
1030   Tremerje: † Ludvik Lešek 
1600   Miklavž: †† Marija in Jože Kopinšek 
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