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3. VELIKONOČNA NEDELJA

POTREBUJEŠ NAS, GOSPOD
Trideset let si živel na tej 

Zemlji. To ni bilo zadosti. Nisi 
mogel ljubiti, kakor ljubi mati 
- zato potrebuješ matere. Nisi 
mogel skrbeti za družino - zato 
potrebuješ očete. Nisi mogel 
pomagati bolnikom naših dni 
- zato potrebuješ zdravnike in 
bolniške sestre. Nisi mogel lo-
miti kruha življenja našim so-
dobnikom - zato potrebuješ 
duhovnike. Potrebuješ nas vse, 

da na tem svetu dovršimo, kar si ti začel. Potrebuješ nas, da 
delaš čudeže: čudeže ljubezni in dobrote, čudeže miru... Tudi 
po mojem srcu in po mojih rokah, po mojem razumu in mo-
jem delu, hočeš narediti svet bolj človeški , kajti pri srcu ti je 
današnji svet. 

Bogoslužje



KDAJ BO VEČ DUHOVNIKOV?
Ni naključje, da Cerkev premišljuje evan-

gelij o dobrem pastirju prav na dan, ko moli 
za nove duhovne poklice. Kdo se lahko odloči 
za poslanstvo duhovnika, redovnice ali misi-
jonarja? Kdo se lahko daruje za druge, pa naj 
bo to v zakonu, v družini, v duhovništvu ali 
redovništvu? Samo tisti, ki čuti, da je ljubljen. 
Daruje se lahko samo tisti, ki se zaveda, da ga 
je Bog ljubil prej. Najprej se moramo zavedati, 
da nam je Oče podaril ljubezen in smo ljublje-
ni Božji otroci, kakor pravi drugo berilo, šele 

potem mu lahko napojeni od te ljubezni „postanemo podob-
ni“. Zahtevno poslanstvo duhovnega poklica pa tudi življenjske 
poklicanosti lahko uresničimo samo v tej zavesti. Zanimivo, da 
pomanjkanje duhovnih poklicev sovpada z nižjim številom skle-
njenih zakonskih zvez, manjšim številom otrok v družinah, a s 
povečanjem nesmisla in brezupa bivanja ter sebičnosti ljudi. Res 
postajamo družba najemnikov. Delamo, ker moramo delati in 
ne sprejemamo poslanstva zavesti, da smo ljubljeni. Smo druž-
ba profita, kjer se ne govori o zastonjski ljubezni in o tem, da 
smo ljubljeni, ampak o zaslužku in dobičku. Duhovne poklice, 
trdne zakone in razumevajoče družine lahko pričakujemo samo 
tam, kjer bodo ljudje sposobni govoriti: „Oče nas ljubi, da bi 
se darovali za druge.“ Ko bomo v tednu, ki ga danes začenjamo 
molili za dobre, svet, goreče duhovnike, redovnike in redovnice, 
molimo tudi za dobre svete in zveste družine. Redno prihajajo 
duhovni poklici iz takih družin.

ZAČETEK MARIJINEGA MESECA MAJA
V mnogih deželah so pohode delavcev zamenjale vojaške pa-

rade. Te vodijo svoje rakete na sprehod in grozijo z uničenjem, 

medtem, ko v naravi vse cveti in se prebuja 
novo življenje. Eni pravijo: „Mir je mogoče 
ohraniti samo z ljubeznijo. Pridite, hočemo 
jim iti naproti, ne s topovi in puškami, mar-
več s cvetlicami.“  Kristjani se bomo zbirali 
pri Mariji v Hrastju in na Prebačevem.

GODOVI IN SVETE MAŠE
APRIL

20
PONEDELJEK

Teo,
misijonar

19.00 Za milost vere in krst otrok

21
TOREK 

Konrad 19.00 † Edo Osredkar

22
SREDA

Leonid, mučenec 19.00 † Franc Omers (sosed)

23
ČETRTEK

Jurij, mučenec 19.00 Za zdravje

24
PETEK

Marija Kleopova 19.00 † Drago Svečak, 1. obl.

25
SOBOTA

Marko 19.00 † družina Naglič iz Prebačevega

26
NEDELJA

4. VELIKONOČNA 
NEDELJA

8.00
10.00

† Marija Knific, obojni starši, Prebačevo
† trije bratje Rozman, Hrastje

27
PONEDELJEK

Nikolaj, duhovnik 19.00 † Marija, Anton Toni Mrak

28
TOREK 

Vital, mučenec 8.00 † Kristina Bolta

29
SREDA

Katarina 8.00 † starši Kopač

30
ČETRTEK

Pij V., papež 8.00 † Anton Kopač



MAJ

1
PETEK

JOŽEF DELAVEC, 
ZAČETEK ŠMARNIC

19.00 † Igor Dolenc

2
SOBOTA

Atanazija 19.00 † Pavel Erzar, starši Kokalj

3
NEDELJA

5. VELIKONOČNA 
NEDELJA
Filip, Jakob

8.00
10.00

† Pavel in Pavla Vehovec
Za duhovniške poklice

4
PONEDELJEK

Florjan 19.00 † Marija Ušeničnik

5
TOREK 

Angel, mučenec 8.00 † starši Kopač

6
SREDA

Dominik Savio 8.00 † Dominik, Ivanka Jagodic

7
ČETRTEK

Gizela, opatinja 8.00 Po namenu

8
PETEK

Bonifacij 19.00 † Katarina Rozman, sosedje

9
SOBOTA

Izaija, prerok 19.00 † starši Peternelj, Rudi

10
NEDELJA

6. VELIKONOČNA 
NEDELJA

8.00
11.00

† Janko Stare in Janez Pintar
Za birmance v Šenčurju, Birma v Šenčurju

Z BOGOM NAJRAJŠI MARIJO ČASTIM
Zadnji vesoljni cerkveni zbor je govoril tudi o Ma-

riji Božji Materi v skrivnosti Kristusa in Cerkve. Tam 
je razloženo, kaj je temelj Marijinega češčenja! Marija 
je kot najsvetejša Božja Mati, ki je bila udeležena pri 
Kristusovih skrivnostih, po milosti Božji takoj za Si-
nom povišana nad vse angele in ljudi, zato ji Cerkev 
po pravici izkazuje posebno češčenje. Jezus ni „lju-

bosumen“, da častimo njegovo Mati, ki jo je na križu umirajoč dal nam, 
Cerkvi, za Mater, temveč je vesel, ker nas Marija vodi k Njemu. 


