
(… nadaljevanje s prve strani.) 

 

Prav tako se duhovnik čuti 

izpolnjenega, ko blagoslavlja, podel-

juje zakramente, tolaži bolne in umi-

rajoče, spodbuja mlade, izgubljene, 

iščoče ali odvezuje grehov. Mnogo 

ran, grehov in trpljenja župljanov 

jemlje nase, se jih trudi nositi kot svo-

je in jih kot duhovnik v molitvi pola-

ga pred Boga. Včasih se mora pod 

težo teh »bremen« tudi umakniti na 

samo. Tako kot se je Jezus umaknil v 

samoto – ne da bi bežal od ljudi, tem-

več da bi v tihoti tega umika vse težko 

in boleče nesel pred Boga – tako se 

tudi duhovnik umakne v samotno 

molitev, v prazno cerkev ali tihoto 

narave, da bi v tej oddaljenosti zmo-

gel biti ljudem še bliže. 

Za nekatere duhovnike pa 

duhovništvo sčasoma lahko postane 

tudi breme. Gre za osebne dejavnike, 

dogodke ali težke trenutke, ki so jih 

doživeli na svoji duhovniški poti, za 

nerazumevanje, notranje dvome ali pa 

način življenja in osamljenost, ki ji je 

duhovnik lahko podvržen. Ti duhov-

niki potrebujejo razumevanje, oporo 

ter veliko molitve. Prav v molitvi, ki 

jo župljani podarijo svojim duhovni-

kom, je velika moč, ki pomaga duho-

vnikom, da prebrodijo težke trenutke 

– drobne in hipne ali pa globlje in bolj 

boleče. Župljani so vedno povabljeni, 

da molijo za svoje duhovnike in za 

nove duhovne poklice, za zvestobo 

poklicanih ter moč, da duhovniki po 

vzoru Kristusa kar najbolje opravlja-

mo svoje poslanstvo. 

 

 

MOLITEV 

ZA DUHOVNIKE 

 

Jezus Kristus, naš božanski rešitelj, 

pošlji nam svetih duhovnikov, prežetih z 

ognjem tvoje božanske ljubezni, ki ne 

bodo iskali drugega kakor tvojo večjo 

slavo in rešitev duš. 

 

In ti, o Marija, skrbna Mati duhovni-

kov, obvaruj duhovnike vsakršne nevar-

nosti za njihovo sveto poklicanost. Tiste 

uboge duhovnike, ki so se izgubili, ker 

niso ostali zvesti svojemu vzvišenemu 

poklicu, pa s svojimi ljubečimi materin-

skimi dlanmi pripelji nazaj k Dobremu 

Pastirju. 

 

Prosim te tudi za nove duhovne poklice, 

da se bodo mladi fantje in preizkušeni 

moški radi in z vsem srcem odločali za 

služenje tebi in ljudem. Blagoslavljaj 

njihovo odločitev, njihovo zvestobo in 

vztrajnost. 

 

Amen. 

 

BITI DUHOVNIK 

 
Lepota nove maše, ki smo jo letos doživeli tudi Kranjčani, je praznik in zahvala 

Bogu za vse nove in »stare« duhovne poklice. V življenju vsakega fanta oziroma moške-

ga, ki se odloči za pot duhovništva, pride trenutek, ko klic postane življenjska odločitev, 

duhovništvo pa občuti kot svoje življenjsko poslanstvo. Pri nekaterih je ta klic prisoten 

tako rekoč od otroštva, pri drugih se zgodi kasneje. Lahko se zgodi nenadoma, lahko ob 

kateri od življenjskih preizkušenj ali pa po dolgem iskanju v težko »prigaranem« notran-

jem spoznanju. Ko ta klic postane prevladujoča življenjska izbira ter začetno navdušenje 

preide v zrelo duhovno hrepenenje po Bogu, se zgodi odločitev za duhovniški poklic. 

Napredovanje v veri oziroma duhovna formacija, ki se dogaja v času študija, je 

poleg pridobivanja znanja globok notranji proces. V njem vsak bodoči duhovnik išče 

svojo povezanost z Bogom, trdnost v svoji odločitvi, življenjsko držo in način, na katere-

ga bo opravljal svoje poslanstvo. Res je, da duhovniška drža predvideva gradnjo duhov-

nih stebrov, kot jih imenuje sv. Janez Lestvičnik – npr. čistosti, ponižnosti, postenja, 

uboštva, zmernosti; res je, da zajema predrugačenje in odpoved načinu življenja, na kakr-

šnega se pripravljajo npr. bodoči zakonci, vendar je to zorenje in vedno močnejši stik z 

Bogom tako silovito in notranje izpolnjujoče, da duhovništvo ni več občuteno le kot slu-

ženje, temveč kot vir pristnega veselja in izpolnitve. 

Duhovništvo zajema veliko svetlih trenutkov. Gre za tiste trenutke, ko duhovnik 

občuti posebno izpolnitev v svojem poslanstvu in so navzven nevidni. Kot mati, ki se 

trudi s kuho kosila in z zadovoljstvom opazuje svojo družino, ki jo je s svojo jedjo nasiti-

la in razveselila, se duhovnik veseli ob oltarju – mizi gostije, ko povzdigne belo hostijo in 

povzdigne kelih z rešilno krvjo. Takrat ve, da se po njegovih rokah, ki jih je podaril Kris-

tusu, na ljudi v cerkvi zlije morje milosti. Takrat ve, da je ta Božji čudež mogoč samo v 

zvestobi in vztrajnosti njegovi človeški odločitvi za podaritev Bogu. To tej odločitvi ved-

no znova podarja smisel, vrednost in notranjo moč. 
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PON 

23. 07. 

Brigita Švedska, 

redovnica, sozavetni-

ca Evrope 

7.30 v zahvalo 

19.00 Mimi Kukič in Ana Parte 

 

TOR 

24. 07. 

Krištof, mučenec 7.30 Milka Šalkovič 

19.00 Marija Pilar in Francka 

Vehovec 

 

SRE 

25. 07. 

Jakob starejši,  

apostol 

7.30 Ivan Mlinac 

19.00 Mariji Kraljici za mir na 

svetu 

 

ČET 

26. 07. 

Joahim in Ana,  

starši Device Marije 

7.30 RMB: Drago Šalkovič 

19.00 Anica Merlak 

18.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

27. 07. 

Gorazd, Kliment in 

drugi učenci Cirila in 

Metoda 

7.30 družina Poljanšek 

19.00 Anica Žontar 

 

SOB 

28. 07. 

Viktor I., papež 7.30 za zdravje 

19.00 Marinka Kosec 

 

NED 

29. 07. 

 

 

17. NEDELJA 

MED 

LETOM 

8.00 za župnijo 

10.00 Boštjan Erce, obl. 

20.00 rodbini Virnik in Kristančič 

 

 

PON 

30. 07. 

Rufin, mučenec 7.30 Janko Naglič 

19.00 družini Vreček in Kalan 

 

TOR 

31. 07. 

Ignacij Lojolski, 

redovni ustanovitelj 

7.30 po namenu 

19.00 Jure Škafar 

 

SRE 

01. 08. 

Alfonz Marija Ligvo-

rij, škof 

7.30 v čast Svetemu Duhu 

19.00 Neža in Alojz Salmič 

 

ČET 

02. 08. 

Porciunkula 7.30 Ignacij Urbiha 

19.00 za verne duše 

18.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

03. 08. 

Lidija, svetopisemska 

žena 

7.30 v čast Srcu Jezusovemu  

19.00  

- prvi petek 

- dopoldne obhajilo bolnih 

na domu 

SOB 

04. 08. 

Janez Vianej,  

duhovnik 

7.30 za duhovne poklice 

19.00 družina Globočnik      

- prva sobota 

NED 

05. 08. 

18. NEDELJA 

MED 

LETOM  

8.00 za župnijo 

10.00 Čirče: 1. Nace Eržen; 
                     2. Franc Berce, 30. dan 

20.00 Marija in Franc Šparovec 

- nabirka 5 EUR 

PON 

06. 08. 

Jezusova spremenitev 

na gori 

7.30 v zahvalo za prejete dobrote 

19.00 Klemen Strniša 

 

TOR 

07. 08. 

Kajetan, duhovnik 7.30 Anton Žura 

19.00  

 

SRE 

08. 08. 

Dominik, ustanovitelj 

dominikancev 

7.30 Ciril Lazar 

19.00 sin Miroslav, starši in  

bratje Zver 

 

ČET 

09. 08. 

Terezija (Edith Stein), 

mučenka 

7.30  

19.00 Roman in Matjaž Seljak 

18.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

10. 08. 

Lovrenc, mučenec 7.30  

19.00  

10.00 sveta maša v DUK 

SOB 

11. 08. 

Klara, devica 7.30 Darko Pavič 

19.00 Jože Nadižar in starši 

 

NED 

12. 08. 

19. NEDELJA 

MED 

LETOM  

8.00 za župnijo 

10.00 Ivanka Zupančič 

20.00 družina Pirc 

 

PON 

13. 08. 

Gertruda, opatinja 7.30  

19.00  

 

TOR 

14. 08. 

Maksimilijan Marija 

Kolbe, mučenec 

7.30  

19.00 ob obletnici poroke 

19.30 priprava staršev in 

botrov na sveti krst 

SRE 

15. 08. 

MARIJINO  

VNEBOVZETJE -  

VELIKI 

ŠMAREN 

8.00 za župnijo 

10.00 Milan Črnivec 

19.00 Janez Žnidar, obl. 

 

ČET 

16. 08. 

Rok, spokornik 7.30 Pungart: po namenu 

 

18.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

17. 08. 

Hijacint, redovnik 

ZDRUŽITEV  

PREKMURSKIH  

SLOVENCEV 

7.30  

 

 

SOB 

18. 08. 

Helena, cesarica 7.30 družina Žabkar 

19.00 brat in starši Bukovnik 

 

NED 

19. 08. 

20. NEDELJA  

MED  

LETOM 

8.00 za župnijo 

10.00 Huje: Nada Šilar 

20.00 Ana, sestra in starši  

Jagodic 

- krstna nedelja 


