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KAJ LAHKO DRUŽINA NAREDI ZA DUHOVNE POKLICE 

 
1. Poglabljajte osebno vero. Starši, gojite živ, oseben odnos z Bogom in vanj 

uvajajte tudi svoje otroke! Z otroki radi delite svojo osebno izkušnjo Boga. Vera naj 
temelji na ljubezni do Boga in ne toliko na spolnjevanju predpisov. Kdor se nauči samo 
spolnjevati predpise, se bo ustavil, ko bo naredil kar je ukazano. Kdor ljubi, bo naredil 
vse kar zmore. 

2. Radi in redno molite. Vsi člani družine zalivajte dar vere z redno molitvijo, z 
zakramentalnim življenjem ter branjem - poslušanjem Božje besede. Molitev naj ne bo 
samo ponavljanje besed, ampak živ pogovor z Bogom. Molite v družini vsak dan tudi za 
duhovnike in duhovne poklice. Lahko prav konkretno za nekoga, na primer za 
novomašnika, za župnika, za bolnega duhovnika, ki ga poznate… Pomislite, da brez 
duhovnikov ni zakramentov.  Molitev je namreč najodličnejše sredstvo, s katerim mlade 
podprete na poti odločanja za življenjsko poklicanost. 

3. Prepoznajte darove družinskih članov. Pri krstu je vsakdo prejel različne darove 
in talente. O njih skupaj razmišljajte in se pogovarjajte. Spodbujajte se med seboj, da 
boste te darove uporabili za služenje Bogu tako, da naredite čim več dobrega za družino, 
bližnjega, župnijo, domači kraj, za Cerkev in za domovino.  

4. Držite dano besedo in si prizadevajte za odgovornost. Kdor se ozira nazaj, ni 
pripravljen za božje kraljestvo. Lahko bi rekli tudi, kdor obrača plašč po vetru, kdor se 
obrača danes tako, jutri drugače, ne more biti Božji sodelavec. Živimo tako, da se bodo 
ljudje lahko na nas zanesli. Le tako bomo dobri pričevalci za evangelij. 

5. Postavite duhovne vrednote vedno pred materialne. Le kdor ni preveč navezan 
na materialne dobrine, more deliti to kar ima, tistim, ki imajo manj kot on. Le kdor ni 
preveč navezan na materialne dobrine, zna videti človeka v stiski in mu po svojih močeh 

pomaga. Le tak zna materialne dobrine uporabiti, da z njimi pridobiva večno življenje. 
Le tak je sposoben pustiti vse in hoditi za Gospodom. 

6. Velikodušno sodelujte pri župnijskih dejavnostih. Vsako skupnost (družino, 
župnijo ...) gradimo vsi. Vsak v skladu z darovi, ki jih je prejel. Nihče ne more držati 
križem rok in čakati na druge. Kot družina se vključite v dejavnosti, ki so na voljo v vaši 
župniji. Ustvarjajte zdravo življenjsko okolje - poiščite svoj prostor darovanja. Zase že 
lahko rečem, da poklic v meni ne bi dozorel, če ne bi že kot otrok toliko pomagal v 
župnišču in v cerkvi. 

7. Podelite izkušnje s svojimi otroki. Vzemite si čas in otrokom (vnukom) 
pripovedujte zgodbe. Predstavite življenjske vzornike. Berite - govorite jim o 
ljudeh, ki so velikodušno odgovorili na Božji klic. Predstavite jim tiste, ki so 
svoje življenje povsem razdali v službi Bogu in ljudem. Podelite dogodke, 
situacije ... iz svojega življenja. 

8. Darujte dar za mašo za duhovne poklice. Evharistija je temeljni izvir naše vere, 
središče kristjanovega življenja. Zbiranje okrog Gospodove mize krepi medsebojne vezi. 
Lepo oblikovano bogoslužje, med seboj povezana skupnost, zbrana v Gospodovem 
imenu, ustvarja ugoden prostor tudi za duhovne poklice. Redovnica in domače vasi je 
pred leti pripovedovala, kako je zbudilo v njej razmišljanje in jo nagovorilo k 
redovništvu prav petje med mašo.  

9.O duhovnikih lepo in spoštljivo govorite. Tudi duhovniki imamo svoje napake in 
smo nepopolni, tudi grešni. Vendar, če bodo mladi poslušali samo kritike in napadanje, 
ne bodo niti pod razno razmišljali o tem, da bi opravljali poklic, o katerem se tako grdo 
govori. Če vidite duhovnika grešiti, dajte raje zanj moliti, saj bo Bogu dajal dovolj težek 
odgovor za svoje prestopke. Vsak duhovnik gotovo naredi veliko dobrega. Bodite 
pozorni raje na to dobro in o tem govorite. Dobra beseda bo gotovo tudi duhovnika 
spodbudila, da se bo trudil narediti še več, pri mladih pa bo zbudila spoštovanje in željo, 
da bi mu sledili. 

10. Gojite prijateljstvo z duhovniki, redovniki, redovnicami. Lahko jih povabite 
na kosilo, greste z njimi na romanje, se z njimi pogovarjate. Otroci naj ob srečanjih 
čutijo, da duhovne poklice in njihov način življenja spoštujete in cenite. Obenem pa se 
pozanimajte, če ima vaš duhovnik vse, kar je potrebno za življenje. 

11. Poklice naredite poznane. Skupaj se udeležite dogodkov, povezanih z duhovnimi 
poklici: obisk bogoslovja, redovne skupnosti, 
udeležba na diakonskem/ duhovniškem 
posvečenju, novi maši, redovnih zaobljubah ter 
duhovniških ali redovniških jubilejih.  

12.Duhovniku se zahvalite s toplo besedo 
pa tudi z materialno pozornostjo. S tem pričate, 
da ste opazili prizadevanja in napore, ki jih vlaga, 
ko se daruje za graditev skupnosti, da jih cenite in 
ste zanje hvaležni. Lepa priložnost za to je veliki 
četrtek, ko duhovniki praznujemo dan mašništva, 
obletnica posvečenja, god, rojstni dan. 



������    SVETE MAŠE   ������ 
 

NED., 22.4. 4. VELIKONOČNA NEDELJA - nedelja Dobrega Pastirja. 
  7.00 † Pavla Vrčon, obletna, Vojkova 31 
  8.30 Slap: V čast Materi Božji za zdravje, Jaklič 
  10.00 Za vse žive in pokojne župljane 
PON., 23.4.  Jurij, mučenec 
  19.00 †† Avgust in Marija Rehar, Vojana Reharja 12 
   ††† Žvokelj in Rehar, Trg Pavla Rušta 5 
TOR., 24.4. Marija Kleopova, svetopisemska žena 
  19.00 Slap: † Frančiška Malik, osmina 
  19.00 Gradišče:  † Bojana Bizjak, Gradišče 12 
SRE., 25.4. Marko, evangelist, praznik 
  7.00 V čast svetemu Jožefu 
ČET., 26.4. Marija, Mati dobrega sveta 
  19.00 †† Frančiška in Ivan Lahajnar, Tabor 2 
PET., 27.4. Cita, dekla – dan upora, državni praznik 
  19.00 † Ivan Rehar, Laurinova 3a 
SOB., 28.4. Peter Chanel, duhovnik, mučenec 
  19.00 † Marija Cunta, Pod gradom 5 
NED., 29.4. 5. VELIKONOČNA NEDELJA 
  7.00 ††† starše Božič, Kreljeva 6 
  8.30 Slap: † Sonja Potrata, obletna, Slap 14 
  10.00 Za vse žive in pokojne župljane  

 

������   OZNANILA  ������ 
 

 Popoldne ob 1430 molitev rožnega venca za duhovnike, litanije in blagoslov. 
 Takoj po maši na Slapu je kratko srečanje za krasilke cerkve. 
 Ne pozabimo, da je vsak ponedeljek po maši molitev večernic in vsak četrtek pol 

ure tihe molitve pred Najsvetejšim. Lepo vabljeni, da si vzamete čas in tudi na ta 
način počastite Jezusa. 

 Uradne ure so ta teden v torek od 9h do 12h in od 16h do 17.30. 
 V torek po maši na Slapu je srečanje za starše birmancev in prvoobhajancev na Slapu. 
 V četrtek ob 20h je v pevski sobi srečanje za starše birmancev iz Vipave. 
 Verouk ta teden je po rednem urniku ali po dogovoru s kateheti, razen v petek, ko 

je praznik. 
 Tudi po misijonu ste povabljeni, da se zbirate k molitvam po domovih. Skupine, ki 

ste se oblikovale pred misijonom, kar nadaljujte s srečanji vsaj enkrat na mesec, do 
nove maše pa še bolj pogosto. K tem skupinam ste povabljeni tudi tisti, ki doslej še 
niste bili. Lepo pa bo, če nastane še kakšna nova skupina, zlasti če postane skupina 
prevelika in je premalo prostora. Naj postanejo te molitve način, kako ustvarjamo 
medsebojno povezanost in sožitje in živimo krščanstvo v bratskem občestvu. 

 Za novomašnika bomo zbirali duhovni šopek, kot smo ga za škofovo zlato mašo in 

mojo srebrno mašo. Na mizi za tisk bodo listki, kamor boste zapisali molitve in 
dobra dela kot svoj duhovni dar novomašniku. Te listke bomo nato zbirali v škatlo, 
ki bo tudi na mizi za tisk, in jih novomašniku izročili na soboto pred novo mašo pri 
sprejemu novomašnika. 

 Strežniki: 
PON: ob 19.00 Benjamin Kariž, Filip Skapin 
TOR: ob 19.00 Gradišče: Jan Poljšak, Jaka Leban 
SRE: ob   7.00 Matej Kete, Simon Kete 
ČET: ob 19.00 Marko Koren, Rudi Fajdiga 
PET: ob 19.00 Filip Skapin, Matevž Kodelja 
SOB: ob 19.00 Jan Zorn, Matic Tomažič 
NED: ob   7.00 Matej Kete, Simon Kete, Luka Rodman, Matic Gregorič 

 
 ob 10.00 Matic Tomažič, Sebastjan Jermolj, Anže Tomažič, Benjamin 

Kariž,  Marjan Kariž, Amadej Kariž 
 ob 14.30 Luka Rodman, Sebastjan Jermol 

 

 Bralci beril: 28.4. Anja Lavrenčič 
 29.4. Danilo Guštin, Nadja R. Koradin ob 7.00; 
 Irena Šček, Cirila Šček ob 10.00 

Slap: 15.4.  Matjaž Malik, Veronika Malik 
 Krašenje in čiščenje cerkve: Kosovelova, Vinarska in Cankarjeva ulica  

Slap: hišne številke: 43, 41, 3h 
 Čiščenje cerkvene hiše: Tanja Rehar, Tatjana Rodman Oprešnik 

Čiščenje veroučne učilnice na Slapu:  2. razred 
 

������ 

 
Jezus, Dobri Pastir, prebudi  
v vseh župnijskih občestvih  
duhovnike, diakone, redovnice in redovnike,  
apostolske laike in misijonarje za ves svet,  
ki ga imaš rad in ga želiš zveličati. 
Še posebej ti priporočamo  
naše župnijsko občestvo,  
ustvarjaj v nas duhovno ozračje prvih kristjanov,  
da bomo postali molitveno občestvo,  
ki bo z ljubeznijo sprejemalo  
Svetega Duha v njegovih darovih. 
Pomagaj vsem duhovnikom in redovnikom. 
Vodi korake tistih,  
ki so se velikodušno odzvali tvojemu klicu  
in se pripravljajo na posvečenje  
 

ali na evangeljske zaobljube.  
Ljubeče se ozri na številne mlade in jih povabi,  
naj gredo za teboj.  
Daj jim razumeti,  
da se bodo mogli samo v tebi povsem uresničiti. 
Te velike srčne zadeve  
izročamo priprošnji Marije,  
saj je ona mati in vzornica  
vseh duhovnih poklicev.  
Prosimo te, ohranjaj nam trdno vero,  
da nas bo Oče uslišal,  
ko ga prosimo za tisto,  
kar si nam ti naročil prositi. 
Amen. 

bl. Janez Pavel II. ob 23. svetovnem molitvenem 
dnevu za duhovne poklice 

 

Izdaja Župnija Vipava,http://zupnija-vipava.si,   Gsm: 041 713 879 


