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3.  velikonočna nedelja 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 24,35-48)  
Tisti čas sta učenca pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta prepoznala 
Jezusa po lomljenju kruha. Ko so se oni pogovarjali o tem, je sam stopil mednje in 
jim rekel: »Mir vam bodi!« Vznemirili so se in obšel jih je strah. Mislili so, da vidijo 
duha. Dejal jim je: »Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi? 
Poglejte moje roke in moje noge, da sem res jaz. Potipljite me in poglejte, kajti duh 
nima mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam jaz.« Ko je to rekel, jim je pokazal roke 
in noge. Ker pa od veselja še niso verjeli in so se čudili, jim je rekel: »Imate tukaj 
kakšno jed?« Ponudili so mu kos pečene ribe. Vzel jo je in jo vpričo njih pojedel. Nato 
jim je rekel: »To so besede, ki sem vam jih povedal, ko sem bil še pri vas: Mora se 
izpolniti vse, kar je pisano o meni v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih.« Tedaj 
jim je odprl um, da so doumeli Pisma. Rekel jim je: »Tako je pisano: Mesija bo trpel 
in tretji dan vstal od mrtvih, in v njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom 
spreobrnjenje v odpuščanje grehov, s čimer bodo začeli v Jeruzalemu. Vi ste priče 
teh reči.« 

Teden molitve za nove duhovne poklice, 18. - 25. april 2021 
Geslo letošnjega tedna molitve za duhovne poklice izziva tako molivce za nove 
duhovne poklice kot tudi tiste, ki jih Bog kliče v duhovni poklic. Velika pozornost je 
usmerjena na skupnost kristjanov, na občestvo. To pomeni, da problematika 
duhovnih poklicev zadeva tako posameznega kristjana kot družine, duhovnike in 
škofe. Vsi smo v istem poslanstvu in tudi skrbi za nove duhovne poklice. 
Želimo živeti in izpolniti naročilo vstalega in poveličanega Jezusa, naj gremo po vsem 
svetu in oznanimo evangelij vsemu stvarstvu. Seveda ne gre le za misijonsko 
poslanstvo za daljne dežele. Vidimo, da je misijonsko področje že kar naša Slovenija, 
naše župnije in družine. 
Ko so apostoli poslušali po Jezusovem vstajenju njegova naročila, so bili vedno 
skupaj. Pripadali so skupnosti apostolov in skupnosti učencev. Skupaj so rasli v veri 
in odkrivanju novih razsežnosti poslanstva. Sveti Duh jih je potrjeval v skupni 
molitvi, v bratski skupnosti, v novih potrebah. Skupaj so v Svetem Duhu iskali in se 
tudi odločali. Kar pomislimo na dogodek ob izbiri apostola Matija, na zbor v 
Jeruzalemu glede apostolata med pogani in drugo. 
Ta zgled želimo živeti letos v molitvi za nove duhovne poklice. Kot skupnost čutimo 
to nalogo Cerkve. Verjamemo tudi, da Gospod kliče vedno dovolj mladih za 

poslanstvo v Cerkvi. Zato molimo, da bi tisti mladi, ki jih Gospod kliče, to prepoznali 
v skupnosti vernikov in odkrivali lepe zglede. Molimo za to, da bi mladi pogumno 
iskali svojo življenjsko pot in se ne prestrašili Gospodovega klica v posvečeno 
življenje. Molimo tudi zato, da bi znali prav razločevati Božji klic in se tudi jasno 
odločili. Sodobna miselnost pokaže, kako se mnogi težko dokončno odločijo za 
poklic – naj bo to za poročenost ali za posvečenost. Z močjo Božje milosti ter s 
prizadevanjem krščanske skupnosti – župnij in družin –, bodo mladi dobili moč za 
prave in dokončne odločitve, za izpolnitev Božje volje. 

Franc Šuštar, ljubljanski pomožni škof 

Birma za veroučence 9. razreda bo 16. maja 2021 ob 11. uri. Birmovalec bo škof 
msg. Stanislav Lipovšek. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 18. april 
3. velikonočna nedelja 
- začetek tedna molitve      

za duhovne poklice 

  800  Po namenu darovalca 

  930  V čast sv. Antonu, bl. A.M. Slomšku in sv. Izidorju 

1100  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800  † Julija Mihalič (gr. 14) 

PONEDELJEK, 19. april 
Leon IX., papež 

  800  Po namenu 
1800  † Julija Mihalič (gr. 15) 

TOREK, 20. april 
Teotim, misijonar, škof 

  800  † Julija Mihalič (gr. 16) 
  800  †† Urška Vengušt (obl.) in sorodniki 
1800  Po namenu 

SREDA, 21. april 
Anzelm, škof, c. učitelj 

  800  Za duše v vicah 
1800  † Julija Mihalič (gr. 17) 
1800  † Anica Polak (8. dan) 

ČETRTEK, 22. april 
Hugo, škof 

  800  † Julija Mihalič (gr. 18) 
1800 Za nerojene otroke 

PETEK, 23. april 
Jurij, mučenec 

  800  † Amalija Toplišek (obl.) 
1800  Za zdravje 
1800  † Julija Mihalič (gr. 19) 

SOBOTA, 24. april 
Fidelis iz Sigmeringena, r., m. 

  800  †† Julija Mihalič (gr. 20) 
1800  †† Fanika in Franc Golec, straši in sorodniki 

NEDELJA, 25. april 

4. velikonočna nedelja 
- Nedelja Dobrega Pastirja 

Marko, evangelist 

  800  †† Ribarjevi 

  930  † Metod Hostnik 
1100  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100  Veronika in Alojz Sajovic  
1800  † Julija Mihalič (gr. 21) 
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