
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Božja beseda 
 

  »Moje ovce poslušajo moj glas;«          
                                         (Jn  10,27) 
 

Beseda o Božji besedi 
 

Danes praznujemo nedeljo dobrega 
Pastirja, ki je tudi nedelja duhovnih 
poklicev in 50. svetovni dan molitve 
za duhovne poklice. Zaključujemo 
pa tudi teden molitve za duhovne 
poklice. K molitvi za duhovne 
poklice je kristjane pozval Jezus 
sam, saj je dejal: "Žetev je velika, 
delavcev pa malo. Prosite torej 
Gospoda žetve, naj pošlje delavce 
na svojo žetev!" (Mt 9,37-38). 
V zadnjih dveh desetletjih se v 
Cerkvi na Slovenskem in tudi v 
mariborski nadškofiji čuti vedno 
večji upad duhovniških in 
redovniških poklicev in vedno večja 
potreba po novih duhovnikih. 
Molitev za nove duhovne poklice in 
za svetost že poklicanih je zato 
naša skupna skrb. Vabim vas, drage 
sestre in bratje, da se pridružite 
"Molitveni zvezi za duhovne poklice" 
in vsak dan molite za duhovne 
poklice - za nove duhovniške in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
redovniške poklice ter z molitvijo 
podpirate tiste, ki so na Gospodov 
klic že odgovorili, da bi ohranili 
zvestobo in stanovitnost v poklicu. 
»Cerkev zelo potrebuje duhovnike. 
To je ena glavnih prošenj krščanskih 
skupnosti. Jezus si ni zamislil Cerkve 
brez duhovnikov. Če primanjkuje 
duhovnikov, primanjkuje Jezusa, 
primanjkuje svete evharistije, 
primanjkuje odpuščanja. Krščansko 
občestvo ne more ravnodušno in 
brezbrižno sprejemati upadanja 
duhovniških poklicev« (Janez Pavel 
II., 6. junija 1986).   
V današnjem evangeliju je 
predstavljen Jezus v podobi dobrega 
Pastirja. Jezus nas pozna in nas 
ljubeče kliče k sebi. Od nas je 
odvisno ali ga poslušamo in mu 
sledimo. »Moje ovce poslušajo moj 
glas; jaz jih poznam in hodijo za 
menoj« (Jn 10,27). Jezus nam daje 
zagotovilo, da se njegove ovce ne 
bodo nikoli pogubile in nihče jih ne 
bo iztrgal iz njegove roke (Prim. Jn 
10, 28). Zaupajmo našemu dobremu 
Pastirju in se mu izročimo ter veseli 
vzklikajmo: »Gospod je moj pastir, 
nič mi ne manjka…(Prim. Ps 23, 1).« 
                                   

                                   Vladka Arnuš 
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    Nedelja Dobrega Pastirja  
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 Iz poslanice zaslužnega 
papeža Benedikta XVI. o 
novih duhovnih poklicih 

 

Dragi bratje in sestre, ob 50. 
svetovnem dnevu molitve za duhovne 
poklice, ki bo 21. aprila 2013, na 4. 
velikonočno nedeljo, bi vas rad 
povabil k razmišljanju na temo: 
Poklici kot znamenje upanja, 
utemeljenega v veri, ki se bo zgodilo 
v letu vere, letu 50. obletnice 
začetka drugega vatikanskega 
cerkvenega zbora. Ko je potekalo 
koncilsko zasedanje, je Božji 
služabnik papež Pavel VI. ustanovil 
dan svetovne molitve k Bogu Očetu in 
ga prosil, da bi nadaljeval s 
pošiljanjem delavcev za njegovo 
Cerkev (prim. Mt 9,38). »Problem 
zadostnega števila duhovnikov,« kot 
je papež omenil v tistem času, 
»neposredno vpliva na vse vernike: 
ne samo zato, ker je od njih odvisna 
religiozna prihodnost krščanske 
skupnosti, ampak tudi zato, ker je ta 
problem natančen in neizogiben 
pokazatelj živosti vere in ljubezni 
posamezne župnije in škofijskih 
občestev ter je odraz duhovnega 
zdravja krščanskih družin. Kjer ljudje 
evangelij velikodušno živijo, tam 
najdemo številne duhovniške in 
redovniške poklice« (papež Pavel VI., 
radijsko sporočilo z dne 11. aprila 
1964).  
 
Od tedaj so se v teh desetletjih vsako 
4. velikonočno nedeljo različna 
krščanska občestva po svetu zbirala, 
povezana v molitvi, s prošnjo Bogu za 
dar duhovnih poklicev in vsem še 
enkrat v razmislek predlagala nujno 

potrebo odgovoriti na Božji klic. Ta 
pomenljivi vsakoletni dogodek je 
okrepil močno zavezo za umestitev 
pomembnosti duhovnih poklicev 
(duhovništva in Bogu posvečenega 
življenja) vedno bolj v središče 
duhovnosti, molitve in pastoralne 
dejavnosti vernikov.  

 
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« (Rim 4,18) 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« (Ps 62,6). 
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.  

 
Duhovni poklic duhovništva in Bogu 
posvečenega življenja je rojen iz 
izkušnje osebnega srečanja s 
Kristusom, iz iskrenega in zaupljivega 
dialoga z njim tako, da vstopimo v 
njegovo voljo. Zaradi tega je 
potrebno rasti v izkušnji vere, ki je 
razumljena kot globoko razmerje z 
Jezusom, kot notranja pozornost na 
njegov glas, ki ga slišimo globoko v 
sebi. Proces, ki nas usposablja, da 
pritrdilno odgovorimo na Gospodov 
klic, je mogoč v krščanskih občestvih, 
kjer je močno versko pričevanje, kjer 
je zavezanost evangeliju izražena z 
velikodušnim pričevanjem, kjer je 
močan čut za poslanstvo, ki ljudi vodi 
do celostne izročitve za Božje 
kraljestvo, ki je okrepljena s 
prejemanjem zakramentov, posebej 
evharistije, in gorečim molitvenim 
življenjem. Dragi mladi, ne bojte se 
mu slediti in hoditi po zahtevnih in 
pogumnih poteh usmiljenja in 
velikodušnega darovanja. Na ta način 
boste srečni v služenju, boste priče 
veselja, ki ga svet ne more dati, 
boste živeči plamen brezmejne in 
večne ljubezni, naučili se boste 
»spregovoriti o razlogih upanja, ki je 
v vas«! 

  

Naša oznanila  
  

  Od 13. do 21. aprila v Cerkvi na 
Slovenskem obhajamo Teden 
molitve za nove duhovne poklice. 
Nekateri naši župljani so tako že 
sprejeli odločitev za redno dnevno 
molitev za duhovne poklice, v okviru 
posebne molitvene zveze. Tisti, ki se 
želite pridružiti se javite pri naši 
župnijski animatorki za duhovne 
poklice Vladki Arnuš.   
 
 Včeraj je bila v naši župnijski 
cerkvi že tradicionalna Dobrodelna 
revija pevskih zborov v organizaciji 
Delavsko prosvetnega društva 
»Svoboda« Pobrežje. Bog povrni 
vsem, ki so sodelovali, posebej še 
gospodu Palucu za ves njegov trud! 
 
 V soboto 8. junija 2013 bo 
župnijsko romanje na goro Oljko, 
sledi obisk podružne cerkve bl. škofa 
Slomška v Zgornji Rečici (nad Laškim) 
kjer bo tudi sv. maša, nato bo kosilo 
v Domu sv. Jožef nad Celjem in kot 
sklep še popoldanski obisk celjske 
stolnice, kjer bomo imeli večernice. 
Cena prevoza je 15 eur. Prijavite se 
čim prej!   
 
 Kot ste opazili nadaljujemo z 
gradbenimi deli. Bog vam povrni za 
vašo pomoč!  
 
 
 Nabirka pretekle nedelje:  

165 eur; 
Bog vam povrni! 

 
 
 



 Sv. maše so v cerkvi   
 
4. VELIKONOČNA NEDELJA, 21.4., 
Anzelm, škof in cerkveni učitelj; 
9.30 + Ana Knuplež  

 
PETEK, 26.4.,  
Marija, Mati dobrega sveta; 
19.00 + starši Marija in Jože Serpak      
     (darovala gospa Majda Rozman) 
 
SOBOTA, 27.4., 
Cita, dekla in devica; 
16.30  + Marija Zdolšek  
        (darovala gospa Marija Junež) 
 
5. VELIKONOČNA NEDELJA, 28.4., 
Peter Chanel, duhovnik in  
mučenec; 
9.30 + starši Kolenko  
                (darovala družina Rojko) 

 
SREDA, 1.5., Jožef delavec, praznik 
dela; 
19.00 + mož Volupič Ivan in +   
           starši;  
         + starši Muršič Marija in Franc 
(obl. smrti očeta) ter + brata Ivan in 
Jože s sorodstvom Muršič; 

 
ČETRTEK, 2.5., prvi v mesecu, 
Atanazij, škof in cerkveni učitelj; 
19.00 + Bogdan Ločičnik  
   (darovala gospa Marta Nikitenko) 

 
PETEK, 3.5., prvi v mesecu, Filip in 
Jakob mlajši, apostola;  
19.00 + župljani in dobrotniki naše 
župnije 

 
SOBOTA, 4.5., prva  mesecu, 
Cvetko, mučenec; 
19.00  za mir na svetu in v dušah      
      (darovala gospa Marta Nikitenko)         

 

Molitev tedna 
 

 
Molitev za duhovnike 
 
Jezus, večni Veliki duhovnik,  
ohrani svoje duhovnike 
v zavetju svojega presvetega Srca,  
da jim nihče ne bo mogel škodovati.  
Ohrani neomadeževane njihove 
maziljene roke, ki se vsak dan 
dotikajo tvojega presvetega Telesa. 
Ohrani čiste njihove ustnice,  
ki jih je pordečila tvoja dragocena 
kri. Ohrani čisto in sveto njihovo 
srce, ki je zapečateno z vzvišenim 
znamenjem tvojega slavnega 
duhovništva. Naj rastejo v ljubezni in 
zvestobi do tebe! Obvaruj jih vsega 
posvetnega! Daj jim, skupaj z 
oblastjo spreminjat kruh in vino,tudi 
moč spreminjati srca. Blagoslovi 
njihovo delo z obilnimi sadovi in 
podeli jim nekoč krono večnega 
življenja.  
Amen.  
            sv. Terezija Deteta Jezusa 
 

Izdajatelj 
 
 

Župnija bl. škofa A. M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Košaški dol 153, 2000 Mb. 
e-naslov: http://zupnijakosaki.slomsek.net 
e-pošta:  zupnija.kosaki@gmail.com  
 
 

Igor Novak, župnijski upravitelj:   
00386/41/868-298, 
začasno stanuje: Slomškov trg 20, Mb. 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
Hvala za Vaše darove za novo cerkev. 
 

»Slomškov glas« je uradno župnijsko glasilo 
župnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

Odgovarja: 
Igor Novak, župnijski upravitelj  
Oblikovanje: 
Mirjam Luketič, www.vkalejdoskopu.si 

http://zupnijakosaki.slomsek.net/
mailto:zupnija.kosaki@gmail.com

