
 

“Vera bodi vam luč ...” (bl. A. M. Slomšek)
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In mi smo priče teh dogodkov, 
pa tudi Sveti Duh, ki ga je Bog 
dal njim, ki so mu pokorni.

Gospod, slavil te bom, ker si me rešil.

Sedečemu na prestolu in 
Jagnjetu hvala in čast, slava 
in mogočnost na veke vekov.

Tedaj jim je rekel: »Vrzite 
mrežo na desno stran čolna 
in boste našli.« Vrgli so jo, 
pa je zaradi obilice rib niso 
mogli izvleči. Tisti učenec, 
ki ga je Jezus ljubil, je rekel 
Petru: »Gospod je.« Ko je Si-
mon Peter slišal, da je Gos-
pod, si je opasal vrhnje obla-
čilo, ker je bil gol, in se vrgel 
v jezero. Drugi učenci so 
pripluli s čolnom in privlekli 
mrežo z ribami; niso bili na-
mreč daleč od brega, le ka-
kih dvesto komolcev.

Na drugo stran ...
Vreči mreže na drugo stran. Na drugo stran. Tri besede, ki jih hitro 
spregledamo in s tem pripišemo “čudež” Jezusu in njegovi moči. Pri 
tem pa so oni odločilni. Učenci so šli ribe lovit, ker so morali od tega 
živeti. Morali so biti uspešni, če so hoteli imeti kaj za jesti. V njihovih 
očeh je zadeva z Jezusom končana. Spet se morajo vrniti nazaj v svoj 
vsakdan. Ribe loviti, namesto ljudi navduševati za Božje kraljestvo. Biti 
uspešen, učinkovit, namesto da bi bili na poti z zaupanjem v Boga in 
oznanilom o ljubezni. Spet so se vrnili nazaj na drugo stran. Jezus jih 
spomni, da Božji blagoslov ni na strani učinkovitosti in uspeha. Naj-
demo ga na drugi strani: na strani vere, ljubezni in upanja. Jezus ne 
vpraša Petra brez razloga: Ali me ljubiš?  Trikrat enako vprašanje. Nič 
ni govora: ali si videl, kaj vse zmorem z Božjo pomočjo? Samo: Ali me 
ljubiš? Povabilo velja tudi nam. Življenje se dogaja  na drugi strani. 
Življenje v polnosti najdemo tam, kjer drugega sprejemamo in cenimo, 
kjer gradimo na ljubezni, upanju in zaupanju.

V svojem vsakdanjem življenju smo še vedno vpleteni  
v delo, skrbi, neuspehe. Podobno učenci, ki so celo noč ga-
rali in ostali praznih mrež. Kar so oni doživeli, lahko tudi mi: 
Jezus stoji na bregu, polni naše mreže in z nami obeduje. 



Molitev za duhovne poklice                         

Gospod, Jezus Kristus, ti si rekel:
»Žetev je velika, delavcev pa malo.

Prosite torej Gospoda žetve,
naj pošlje delavce na svojo žetev!« 

Poglej, Gospod, potrebe vesoljne 
Cerkve in tudi naše škofije ter ji 
podari dovolj svetih duhovnikov,

stalnih diakonov, redovnikov 
in redovnic, ki bodo zvesto in 
požrtvovalno služili tvojemu 

ljudstvu in uresničili svoje poslanstvo. 
Stori, da bodo naše družine 

skupnosti ljubezni,
v katerih starši z veseljem 
sprejemajo otroke, in daj, 
da bodo otroci odraščali 
v prijateljstvu z Bogom

ter postali poslušni navdihom 
Svetega Duha.

Okrepi mlade, da bodo verovali 
ljubezni in spoznali veličino 

življenja, ki je podarjeno v služe-
nju drugim v duhovniškem in 

redovniškem poklicu,
ter mnoge privedli k tebi,

edini Poti, Resnici in Življenju.
Ti, Gospod si naše upanje,  

vate zaupamo!
Ki živiš in kraljuješ vekomaj. 

Amen.
Marija, Mati Cerkve,

izprosi nam resnično ljubezen 
do Cerkve!

Danes je samoumevno, da si ljudje sami izberejo svojega 
partnerja. Pari prostovoljno in iz ljubezni drug drugemu 
rečejo da. Te samoumevnosti si ni bilo mogoče predsta-
vljati stoletja in stoletja. Nasprotno: samoumevno je bilo, 
da so poroke urejali - iz gospodarskih ali finančnih ali di-
nastičnih razlogov. Pri Izaku in Rebeki je bilo podobno. 
Abraham je poslal svojega starejšega služabnika na pot, 
da bi našel ženo za njegovega sina Izaka. Iskal naj ne bi 
kjerkoli, ampak v krajih od koder je Abraham  odšel pred 
mnogimi leti.
Služabnik je odpotoval z mnogimi darili v Ur, v Mezopota-
mijo, kjer je še vedno živel Abrahamov brat Nahor. Abra-
ham si je želel za svojega sina ženo iz njegove družine, ki 
bi bila pripravljena zapustiti svojo domovino, kot je bil on 
in njegova družina. Služabnik je našel Rebeko, Nahorjevo 
vnukinjo, ki je bila pripravljena odpraviti se v obljubljeno 
deželo. Ona postane Izakova žena. Ker je bila zelo lepa, 
se je tudi pri Izaku in Rebeki ponovila zgodba staršev ozi-
roma tasta in tašče. Izak je filistejskemu kralju Abimele-
ku predstavil svojo ženo kot sestro, ker se je bal, da bi ga 
ubili zaradi njene lepote - vendar so to laž odkrili kot pri 
Abrahamu in Sari. Izak in Rebeka postaneta starša dvojč-
kov Jakoba in Ezava. Močno nas je spravljaj v začudenje 
začetek zakona med Izakom in Rebeko in čudimo se nju-
nemu obnašanju, da sta počela nekaj takega, kar na ža-
lost marsikateri starši še danes počno. Svoja otroka nista 
imela enako rada. S tem sta podpirala tekmovalnost med 
svojima sinovoma. Tudi očaki niso delali vsega prav. Izak 

je imel rad Ezava, lovca, bolj 
kot drugega sina. Rebeka je 
dajala prednost Jakobu, ki je 
bil skrben gospodar. Različ-
no močna ljubezen do svo-
jih otrok vodi na koncu do 
prave prevare. Jakob se je s 
pomočjo svoje matere pret-
varjal pred slepim očetom, 
da je Ezav, da bi tako dobil 
očetov blagoslov in dedišči-
no. Čeprav je Izak bil neza-
upljiv, je zvijača uspela. Po-
sledice, za katere starši niso 
bili nedolžni, so bile usodne. 
Jakob je moral zaradi Ezavo-
ve jeze bežati. Oba brata sta 
bila zelo dolgo močno sprta. 

IZAK IN REBEKA



Kako dobro se je godilo 
učencem takrat. Tudi 
meni bi večkrat pomagal 
čudež, da bi  lahko močneje 
veroval. Vendar čudežev ni 
več - ali? Čudež se je  
dogodil sredi vsakdana, 
med doživljanjem neuspeha. 
Dobro se lahko vživim  
v situacijo učencev:  
ves trud zaman. Doživel 
pa sem že tudi, da mi je  
nekaj uspelo nepričakovano, 
kar sem mislil, da ni mogoče. 
Po moji zaslugi? Ali pa to 
pripisujem Njemu, ki  ob 
vsem neuspehu vedno čaka 
name na rešilnem bregu.

ČUDEŽEN RIBJI ULOVČUDEŽEN RIBJI ULOV

Dvakrat evangelij pripoveduje o čudežnem ulovu 
rib (Luka in Janez). Vmes so tri leta. Obakrat je v 
središču Peter. Po prvem čudežnem ulovu rib je 
bil poklican, da bi hodil za Jezusom in bi postal 
ribič ljudi. Tudi po drugem ulovu rib, ki se je do-
godil po Jezusovem vstajenju sledi povabilo: kot 
pastir ljudi naj bi oznanjal krščansko vero. Peter 
je po svoji poklicanosti vstopil v Jezusovo zgod-
bo. Na koncu je opustil običajni okvir, da bi lahko 
vsem ljudem povedal naprej veselo oznanilo.

SVETNIKI v tem tednu
P Atanazij, škof
T Filip in Jakob, apostola
S Florijan (Cvetko), mučenec
Č Angel, mučenec
P Dominik Savio, mladenič
S Gizela, opatinja
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Sveti Jožef - delavec

 

Jožefu, ki je v svetem 
pismu stranska figura, 
so zaradi njegovega 
vestnega dela, njegove 
čuteče in odgovorne 
skrbi za Marijo in Jezusa, 
dodelili na 1. maj las-
ten praznik - praznik 
Jožefa delavca. 
Z njim imamo simpa-
tičnega rokodelca in 
družinskega očeta za 
vzor. Na svoj način nas 
spominja na odgovor-
nost v svetu dela in nas  
vedno znova postavlja  
na trdna tla dejstev,  
kakor je gotovo tudi 
kdaj pa kdaj odrašča-
jočega Jezusa. 
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Dragi bratje in sestre, teden molitve za duhovne poklice obha-
jajmo z vso  zavzetostjo. Obnovimo svojo ljubezen do Cerkve, 
ki potrebuje misijonskega zagona, navdušenja in veselja, kaj-
ti samo takšna Cerkev nagovarja in vabi. Obnovimo jo do 
te mere, da se bo naša molitev za nove duhovne poklice, za 
vztrajnost in svetost vseh poklicanih nadaljevala iz dneva 
v dan, skozi vse leto. Ob molitvi ne pozabimo na pogumno 
oznanilo poklicanosti, na spodbudne in opogumljajoče besede 
mladim in razpoložljivost za osebno spremljanje. Mati, Kra-
ljica duhovnikov, ti si v veri in zaupanju izrekla Bogu svoj 
»zgodi se«, spremljaj na poti razločevanja vse, ki so v sebi za-
čutili Božji klic, in jim pomagaj, da nanj odgovorijo. Vsem, ki 
smo že odgovorili na Božji klic, pa pomagaj, da ga živimo z 
veseljem in predanostjo, kajti samo tako bomo lahko popravili 
našo Cerkev! 

+ nadškof Alojzij Cvikl DJ

SVETE MAŠE  
od  2. do 8. 5. 2022

PONEDELJEK
   7.30 V čast sv. Jožefu za blagoslov pri delu
 18.30   Za  + Rezar Bogomira
  Za  + Angelo Vesel (greg.)
 TOREK
 7.30 Za + Heleno Selišnik
  Za + Anico, Zvonka in Štefana Gračner
 18.30 Za + Angelo Vesel

SREDA
 7.30 Za + Jožefo Škrubej
  Za + Angelo Vesel (greg.)
  Za + Anico, Zvonka in Štefana Gračner 
18.30  Za + Evo Božič 
  Za + Frančiško Rezar
         ČETRTEK
 7.30 Za + Angelo Vesel (greg.)
  Za + Anico, Zvonka in Štefana Gračner
 18.30 Za + Štefko Antolič, 30. dan 
  Za + Škrablove in po namenu
 PETEK
 7.30 Za + Anico, Zvonka in Štefana Gračner
  V čast Srcu Jezusovemu in  
  Marijinemu za zdravje
  Za  + Silvestra Nadvežnika
18.30   Za  +Angelo Vesel (greg.)
 SOBOTA
  7.30 Za + Angelo Vesel (greg.)
  Za + Marto Kač in vse žive in + Kačeve
  Za + Anico, Zvonka in Štefana Gračner
18.30  Za + Nadi Križanec ter + iz družin  
  Novak in Jukovič

NEDELJA
 8.00 Za + Franca Teržana in vse + Ožirjeve
  Za +Angelo Vesel (greg.)
 10.00 Za + Darinko Košir in za zdravje
  Za + Silvo Skamen

     OZNANILA
•	Danes obhajamo tretjo velikonočno nedeljo.
•	Ta teden bo prvi četrtek, petek in sobota v mesecu. Vabljeni 

k prejemu zakramentov.
•	Šmarnice bodo vsak večer ob 18.30 in na Prekorju ob 19.30

Sveto pismo pravi, 
da nas Jezus Kristus 

pošilja v svet, 
za katerega je zelo, 

zelo pomembno, 
da ima poslance, 

zastopnike nebes.

TEDEN MOLITVE TEDEN MOLITVE 
ZA DUHOVNE POKLICEZA DUHOVNE POKLICE
od 1. do 8. maja 2022


