
 

1. V petek smo dobili nova navodila slovenskih škofov o vnovični 
vzpostavitvi javnega bogoslužja. Tako bodo svete maše ob večerih, 
razen v torek, ko bo sveta maša po pogrebu, saj pogrebni zavod še ni dobil 
novih navodil, to je, da bi lahko prinesli pokojnega v cerkev, obhajali sveto 
mašo in po maši imeli še pogrebni obred. Prav je, da se držimo tako 
cerkvenih in civilnih predpisov, ob tem pa se moramo Bogu zahvaliti, da 
korona virus ni dosegel naše župnije in faranov. Seveda bo potrebna še 
velika opreznost, saj je do včeraj zahteval že 94 življenj. 
 

Navodila slovenskih škofov za vzpostavitev javnega bogoslužja v 
slovenskih cerkvah v času epidemije COVID-19: 4.5.2020  
 

Svete maše z verniki pod naslednjimi pogoji: 

• Udeležba je dovoljena samo zdravim osebam, ki nimajo simptomov 
okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Sta-
rejšim, kroničnim bolnikom in drugim zdravstveno ogroženim osebam pri-
poročamo, da še naprej svete maše spremljajo po televiziji, radiu ali spletu, 
saj je to zaradi njihovega zdravstvenega stanja najvarneje. 

• V cerkvi mora vsak vernik nositi svojo zaščitno masko oz. temu pri-
merno zaščito (šal, ruta ipd.) in si že pri vhodu v cerkev razkužiti roke.  

• Verniki morajo v cerkvi in v klopeh ohranjati medsebojno varnostno 
razdaljo vsaj 1,5 metra. Te omejitve ne veljajo za družine oz. osebe, ki 
živijo v istem gospodinjstvu.  

• Sodelovanje ministrantov, bralcev beril oz. drugih bogoslužnih 
sodelavcev je mogoče samo ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5 metra. 
Izjema so le nujna opravila med sveto mašo (podaja bogoslužnih predme-
tov ipd.). 

• V zakristiji, kjer se duhovnik in sodelavci pripravljajo na sveto mašo, se 
mora upoštevati razdalja 1,5 metra. Če je zakristija majhna in te razdalje ni 
možno spoštovati, se bogoslužni sodelavci pripravijo v cerkvi. 
 

• Maske nosijo vsi sodelavci pri bogoslužju, razen duhovnika. 

• Blagoslovljena voda ob vstopu v cerkev mora biti umaknjena (glej 24. točko 
tega navodila), zato duhovnikom priporočamo, da pokrižanje z blagoslo-
vljeno vodo nadomestijo z obredom nedeljskega blagoslova vode in 
kropljenjem vernikov od oltarja (Rimski misal, str. 923). 

• Dovoljeno je ljudsko petje. Na koru so lahko organist in solist ali družina, 
ki živi v istem gospodinjstvu in poje cerkvene pesmi, ob upoštevanju 
ustrezne razdalje 1,5 metra. Sodelovanje pevskega zbora med sveto mašo 
ni dovoljeno zaradi bližine med pevci in možnosti okužbe. 

• Pozdrav miru oz. rokovanje se opusti. 
 

• Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko brez izjeme. 
Preden se obhajajo, si verniki s prosto roko odmaknejo masko, takoj po 
zaužitju svete hostije pa si masko zopet namestijo čez obraz. Med verniki 
v vrsti mora biti vsaj 1,5 metra razdalje.  

 

• Duhovnik oz. delivec obhajila mora imeti pri obhajanju masko. Pred obhaji-
lom in po njem si mora razkužiti roke. 

• Ko verniki prihajajo v cerkev in odhajajo iz nje, naj upoštevajo medsebojno 
razdaljo 1,5 metra. Ob koncu svete maše naj se k vratom pomikajo najprej 
verniki, ki so bližje izhodu, ter se čim prej oddaljijo od vrat, da ostalim omo-
gočijo nemoten prehod. 

• Pobiranje darov vernikov je med darovanjem. Kdor pobira darove vernikov, 
mora nositi masko. 

• Po vsaki sveti maši je treba cerkev temeljito prezračiti (vsaj 30 minut).  

• Če je cerkev premajhna, da bi se v njej verniki lahko udeležili svete maše 
ob upoštevanju varnostnih ukrepov medosebne razdalje, naj duhovniki 
uvedejo dodatne nedeljske svete maše (npr. sobotna večerna sveta maša, 
ki velja za nedeljsko, dodatna nedeljska sveta maša itd.).  

• Škofje ordinariji s tem odlokom do preklica dovoljujejo, da verniki 
dolžnost nedeljske svete maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete 
maše enkrat v tednu na kateri koli dan. Bolniki in ostareli, ki ne morejo v 
cerkev, ter drugi zdravstveno ogroženi naj sveto mašo spremljajo po medi-
jih, prejmejo duhovno obhajilo ter darujejo Bogu svoje molitve in 
trpljenje (prim. kan. 1248, § 2 ZCP). 

4. VELIKONOČNA  

NEDELJA 

Nedelja mož in fantov 

03. 05. 2020 

Ob 8.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 uri za + Terezijo Zorko (obl.)  

Ponedeljek 04. 05. 2020 

Florijan (Cvetko), mučenec 

Ob 19.00 za + Janeza Tonkoviča (obl.) in soro-

dnike 

Torek 05. 05. 2020 

Gotard, menih 

Ob 16.00 pogreb in nato maša za + Leopolda Bru-

meca (starejšega.)  

Sreda 06. 05. 2020 
Dominik Savio, dijak 

Ob 19.00 za + Marijo Pučnik (Doberšek – 1920) 

Četrtek 07. 05. 2020 

Gizela, opatinja 
Ob 19.00 za + Antona Brdnika (1613) 

Petek 08. 05. 2020 

Viktor (Zmago) Milanski 
Ob 19.00 za vse žive in pokojne farane 

Sobota 09. 05. 2020  

Izaija, prerok 
Ob 7.00 za + Jožefo Pliberšek (obl.) (Petkovo) 

5. VELIKONOČNA  

NEDELJA 

Dekliška nedelja 

10. 05. 2020 

Ob 7.00 uri za + Franca (obl.), Terezijo in Branka 

Oblonška 

Ob 10.00 uri za + starše Goričan - Turk 



2. Pravijo, da so lahko otroci največji skriti prenašalci tega virusa. Zato letos 
ne bo v cerkvi šmarnic za otroke, zato jih preberite skupaj pri večerji ter 
se o vsebini pogovorite in naredite nalogo. Na spletni strani: Pridi in poglej, 
so šmarnice z naslovom Najlepša Marijina imena. 
https://portal.pridi.com/2020/04/24/na-pastoralnem-portalu-spletne-
smarnice-najlepsa-marijina-imena/. Ob teh šmarnicah pa zelo priporočam 
šmarnice z naslovom Največji dar: 
http://sku.rkc.si/2020/04/28/smarnice-za-
otroke-2020-najvecji-dar/, ki jih pripovedujeta 
dve družini. Gre za resnične zgodbe, ki so se 
dogajale in se še dogajajo vsakomur izmed nas. 
So zahvala, prošnja, so bolečina srca, so vzklik 
veselja in upanja. Predvsem pa so zgodbe, ki jih 
je spisalo otroško srce, v katerem ima Marija 
prav posebno mesto. Dve mami in osem otrok. 

3. Iskrena hvala družini Korošec za pomoč pri odstranitvi dotrajanega oreha 
za cerkvijo; hvala za krašenje cerkve, darove za kuhinjo in vsakršno vašo 
pomoč in dobroto. 

4. V župnijski list smo vnovič vstavili razpored čiščenja cerkve. Začenjamo 
spet na Prihovi. Hvala za razumevanje. 
 

Trgovine naj ob nedeljah ostanejo zaprte - Izjava Komisije Pravičnost in mir 

V letih 2001, 2002 in 2003 je Komisija Pravičnost in mir v več izjavah pozi-
vala vlado Republike Slovenije, da zavaruje nedeljski počitek in prepove ali 
vsaj omeji na najmanjšo možno mero obratovanje trgovin ob nedeljah. 
Komisija Pravičnost in mir pri SŠK svojih stališč do odprtja trgovin ob nedel-
jah ni spremenila in zato se tudi sedaj pridružuje vsem pobudam, da po 
končanih omejitvah, ki jih je narekoval boj proti širjenju okužbe z novim ko-
ronavirusom, trgovine ob nedeljah ostanejo zaprte. V Ljubljani, 30. 4.  2020.  

Msgr. dr. Anton Stres 
Čiščenje cerkve 

 

Prihova:                     petek, 08. 05. 2020 Sp. Grušovje:         petek 26. 06. 2020 

Raskovec:                 petek, 15. 05. 2020 Preloge:                   petek 03. 07. 2020 

Dobrova :                    petek, 22. 05. 2020 Vrhole:                   petek, 10. 07. 2020 

Dobriška vas:             petek, 29. 05. 2020 Sevec:                    petek, 17. 07. 2020 

Pobrež:                       petek, 05. 06. 2020 Prepuž:                   petek, 24. 07. 2020 

Novo Tepanje:            petek, 12. 06. 2020 Vinarje:                   petek, 31. 07. 2020 

Zg. Grušovje:             petek, 19. 06. 2020 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 
 

Župnija Prihova. Prihova 8, 2317 Oplotnica.  
Št. TRR: SI56 044300001927213. 

 

Pripravila: Martin Juhart in župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

 

4. VELIKONOČNA NEDELJA 

Nedelja mož in fantov 

Jezus je pastir in vrata k ovcam! 

03. 05. 2020 – 10. 05. 2020  

 

 

Papež Frančišek: Trenutek krize je trenutek izbire, je trenutek, ki nas po-
stavi pred odločitve, ki jih moramo sprejeti. Vsi smo v življenju imeli in bomo 
imeli krize. Družinske krize, krize v zakonu, družbene krize, krize dela, 
mnoge krize. Tudi ta pandemija je trenutek družbene krize. 
Kako reagirati v tem trenutku krize? Jezus se odloči, da bo izprašal apos-
tole: »Jezus je torej rekel dvanajsterim: Ali hočete oditi tudi vi? Odločite 
se.'.« In Peter se drugič izpove: »'Gospod, h komu pojdemo? Besede 
večnega življenja imaš in mi verujemo in vemo, da si ti Kristus, Božji Sin..« 
Peter v imenu dvanajsterih prizna, da je Jezus Sveti Božji, Božji Sin.  
V mojih krajih je pregovor, ki pravi: »Ko greš s konjem in moraš prečkati 
reko, prosim ne zamenjaj konja na sredi reke.« V trenutkih krize – biti zelo 
neomajni v verskem prepričanju. Ti, ki so odšli, so zamenjali konja, iskali 
so drugega učitelja, ki ne bi bil tako trd, kot so to zanj rekli. V trenutku krize 
je vztrajnost, tišina. Ostati, kjer smo, nepremično. Ni trenutek za delanje 
sprememb. Je trenutek za zvestobo, zvestobo Bogu, zvestobo stvarem, ki 
smo jih imeli od prej. Prav tako je trenu-
tek spreobrnjenja, da bi nas ta zvestoba 
navdihnila h kakšni spremembi na bolje, 
ne pa da bi se oddaljili od dobrega. 
Trenutki miru in trenutki krize. Mi krist-
jani se moramo naučiti delovati v obo-
jem. Obojem. Nek duhovni oče pravi, da 
je trenutek krize kakor iti skozi ogenj, da 
bi postal močnejši. Naj nam Gospod 
pošlje Svetega Duha, da bi se znali 
zoperstaviti skušnjavam v trenutkih 
krize, da bi znali biti zvesti prvim besedam, z upanjem, da bomo zatem 
živeli trenutke miru. Pomislimo na svoje krize: družinske krize, krize v skup-
nosti, krize na delu, družbene krize v svetu, v državi ... mnoge krize, mnoge 
krize. Naj nam Gospod da moč v trenutkih krize, da ne bi prodali vere. 

  

https://portal.pridi.com/2020/04/24/na-pastoralnem-portalu-spletne-smarnice-najlepsa-marijina-imena/
https://portal.pridi.com/2020/04/24/na-pastoralnem-portalu-spletne-smarnice-najlepsa-marijina-imena/
http://sku.rkc.si/2020/04/28/smarnice-za-otroke-2020-najvecji-dar/
http://sku.rkc.si/2020/04/28/smarnice-za-otroke-2020-najvecji-dar/
http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila


PRVI RAZRED št. 32: Šmarnice  
DRUGI RAZRED št. 30: Po Mariji k Jezusu 
Smo v Marijinem mesecu maju, zato naj v vaših domovih odmevajo Marijine 
pesmi in molitve v čast Mariji.  Otroke vprašajte, čigava mama je Marija? 
Marija je Jezusova mama. Podobno kot lahko ljubeče pokličete svojo 
mamo, so ljudje skozi stoletja imenovali Marijo. Že angel jo je, preden ji je 
povedal, da bo rodila sina, pozdravil na poseben način: »Pozdravljena, ob-
darjena z milostjo, Gospod je s teboj« (Lk 1,28). Jezus je na križu svojemu 
učencu Janezu, ki ga je imel najrajši, rekel: »Glej, tvoja mati!« (Jn 19,17). 
Tako je povedal, da je Marija tudi naša mama in zato ji dajemo različna 
imena. V mesecu maju radi pridemo k Mariji in jo pozdravljamo, pri njej 
molimo in pojemo. To molitev imenujemo šmarnice. Tako kot je šopek 
šmarnic sestavljen in različnih cvetov, je vsak, ki pride v cerkev, kot cvet 
šmarnice. Molitev v čast Mariji, je še veliko lepša kot dišeče šmarnice.    
Naloga: Pripravite Marijin oltarček, v katerem naj bo Marijina slika ali kip, 
sveča, ki jo prižgete vsakič, ko pridete k molitvi in sveži šopek rož (če imate 
doma šmarnice, jih uporabite v šopku). Zmolite litanije Matere Božje 
(vzklike, ki so razumljivi), Marijino molitev (tudi O, Gospa moja), vsak dan 
pa pridno prebirajte šmarnice ali jim sledite po mediju.  
 

TRETJI RAZRED št. 26: Sveto Rešnje Telo in sveta Rešnja Kri 
Najdragocenejši Božji dar v našem življenju je Jezus, ki je med nami pod 
podobo kruha. Po vstajenju je Jezus štirideset dni prebival med učenci. 
Nato je odšel v nebesa, k Očetu. Učencem je večkrat zagotovil, da bo na 
poseben način za vedno ostal z njimi. Svojo obljubo, da bo vedno z nami, 
je Jezus uresničil pri zadnji večerji. Od takrat prebiva med nami v sveti 
hostiji – pod podobo kruha, ki ji rečemo sveto Rešnje telo. 
Preberite svetopisemski odlomek  Jaz sem živi Kruh na str. 115 v učbeniku. 
Jezusa  v sveti hostiji skupaj počastimo na praznik svetega Rešnjega Te-
lesa in svete Rešnje krvi ali Telovo.  Letos bo ta praznik  v četrtek 11. junija. 
Na ta dan je navadno procesija, ko Jezusa prosimo naj blagoslavlja in va-
ruje naš kraj, našo domovino in vso človeško družino. Skupaj s starši zmoli 
molitev blagoslova: Nebeški blagoslov naj ohranja naš kraj, našo domovino 
in vso človeško družino! V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. 
V Učbeniku naredite nalogo na strani 115 in si zapomni odgovore na 
vprašanja na strani 117. 
 

Dodatna kateheza za 4., 5., 6., 7. razred:  Marija 
Maj je Marijin mesec, ko radi prepevamo Marijine pesmi, molimo v čast 
Mariji in beremo šmarnice. Letos bomo šmarnice prebirali doma v 
družinskem krogu, pri katehezi pa razmišljali o veliki ženi, po imenu Marija. 
Vabim vas, da ob molitvenem kotičku zmolite tudi litanije Matere Božje, 
Marijine molitve in pojete Marijine pesmi.                                

Domača naloga:  
Vsi: Izpolni Marijino osebno izkaznico:  

1. Ime matere in ime očeta: 
2. Ime moža; ime otroka; darila, ki jih je dobila 
ob rojstvu sina: 
3. Kraj, kamor je bila povabljena na gostijo: 
4. Marijanska pobožnost z vzkliki: 
5. Mesec, ko praznujemo Marijin rojstni dan: 
6. Dva meseca, ki sta posvečena Mariji: 

Četrti in peti razred: Nariši molitev Zdrava Ma-
rija ali O Gospa moja (v zaporednih slikah in jih oštevilčite). 
Šesti in sedmi razred: Na kratko razložite, zakaj Marijo imenujemo: 1. Mati 
ljubezniva, 2. Mati čista, 3. Mati čudovita, 4. Devica mogočna, 5. Devica 
verna. Pomagajte si, da razmišljate, kdaj so vaše mame ljubeznive do vas. 
Še toliko bolj je Marija ljubezniva do vseh nas.  
 

OSMI IN DEVETI RAZRED: Poglavje V/4 Cerkev je izoblikovano telo 
Razvoj in rast v veri se v Cerkvi gotovo še ni ustavil. Danes je to naša 
naloga. Cerkev je namreč zgrajena iz nas in naših prijateljev ter vseh 
krščenih, zato je vsak odgovoren zanjo na svojem področju. Kdo vse gradi 
Cerkev? Jaz, tam kjer sem, gradim Cerkev, prav tako jo gradi župnik, kate-
het, pevci na koru, bralci beril, člani ŽPS, ključarji, mežnarji, krasilci, tisti, ki 
prižiga svečo, ministrant, diakon, škof in še vrsto drugih. Obseg odgovor-
nosti se veča glede na velikost prostora: Miha je npr. odgovoren za prostor 
svoje sobe, njegova ata in mama sta pa odgovorna za hišo, vrt, njihov gozd 
in skrbita za svoje otroke.  
Naloga: Preberi odlomek iz SP 1 Kor 12,12-30 ter napiši službi in odgovor-
nosti v Cerkvi, ki so prisotne v SP besedilu. Reši DZ stran 93. 

 
Zakaj Bog dopušča epidemijo koronavirusa, da ljudje trpijo? 
Odgovarja: Anton Jamnik, ljubljanski pomožni škof 
 

Spoštovana gospa Klara, ker je v zadnjih dnevih in tednih 
več časa za molitev in branje, sem iz knjige, ki jo prebiram, 
izpisal misel: “Kup kamenja preneha biti samo kup ka-
menja v trenutku, ko ga pogleda nekdo, ki nosi v duhu 
podobo katedrale!” (Antoine de Saint-Exupery). 
Kako torej gledamo na “ta kup kamenja – epidemijo ko-
ronavirusa”. Ali nosimo v sebi podobo katedrale, ali pa še 
povečujemo kaotičnost? Ali dovolimo in sprejmemo, da nas navdihne 
neskončni Arhitekt, Stvarnik katedrale planeta Zemlja in neskončnih galak-
sij, ki nas je v težko razumljivih skrivnostih velikega tedna odrešil po 
trpljenju in vstajenju svojega Sina Jezusa Kristusa? Bomo v življenju “gradili 



katedralo” iskrenosti in pozornosti do bližnjih in sebe, ali pa bomo ustvarjali 
še večjo zmedo in raztreščenost bivanja? 
Vsa vprašanja, še posebej najtežja, ki prihajajo iz sveta okoli nas – in ta so 
zdaj v času epidemije popolnoma blizu, – so vedno vprašanja o nas samih. 
Sam upam, da se v biti vsakega človeka vendarle skriva bivanjska želja, 
da bi “gradil katedralo”, pa naj bodo razvaline življenja še tako kao-
tične, v osebnem življenju ali v svetovni zgodovini. Ostati v kaosu je veliko 
lažje, ampak samouničujoče; odločiti se za kozmos – torej “katedralo živ-
ljenja” – pa je težja pot, vendar prinaša upanje, srečo in svobodo bivanja. 
Ob “Zakaj Bog dopušča epidemijo koronavirusa” v takšnih izjemno težkih 
okoliščinah, ko so posebej prizadeti bolni in ostareli in ko čutimo, da tega 
nikakor ni mogoče spremeniti (lahko se samo ublaži), se vam postavljata 
vprašanje in naloga, da premislite in izkusite, kako kristjan lahko sprejme 
tako nedoumljivost življenja. Tega po naših pričakovanjih naj ne bi bilo, a 
hkrati vidimo, da se ne more izbrisati s sveta. 
Zakaj Bog dopušča toliko trpljenja, posebej še najbolj šibkih, nedolžnih, 
otrok … Zakaj koronavirus? Gospa Klara, iskreno vam želim povedati, da 
na vaše vprašanje ne znam odgovoriti, saj je ob vseh upravičenih in smi-
selnih delnih odgovorih slednjič to vprašanje, na katero se ne da odgovoriti 
in se nam izmika v neoprijemljivo skrivnost, ki je sam Bog. Upajoče spre-
jemanje lastnega trpljenja je le določen način, s katerim Boga ljubeče 
sprejemamo in ljubimo, saj ga ne moremo doumeti. 
Končno pa je človek bitje, ki z duhom in srcem ne more biti zadovoljen le s 
stvarmi, ki jih lahko razume in spozna, pa naj so še tako lepe in čudovite. 
Človek neubranljivo pride do tega, da se Boga ne more doumeti, če le o 
tem poskuša razmišljati. Ostaja vprašanje, ali zmore človek neverjetno moč 
take ljubezni, ki je prepričana o tem, da je ljubezen do nedoumljivega Boga 
resnična in slednjič edina človekova sreča? To moč lahko izpopolni ob 
trpljenju na svetu, seveda le s pomočjo, ki zopet prihaja od Boga. 
Ob tem torej lahko samo molimo in prosimo za največjo milost, ki jo lahko 
prejmemo kot Božji dar, namreč da bi v srcu spoznavali, ljubili in v življenju 
uresničevali spodbudo apostola Pavla: “Prav tako tudi Duh prihaja na 
pomoč naši slabotnosti … in sam Duh posreduje za nas z neizrekljivimi 
vzdihi … Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, 
namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu … Kaj bomo torej rekli 
k vsemu temu? Če je Bog za nas, kdo je zoper nas?” (Rim 8,26.28.31). 

Družina letnik 69, številka 13 | 4. 4. 2020 

 
1. - Stopi, ljubi angel varuh 
v cerkvi ti na prostor moj. 
Bodi tam pri sveti maši, 
v duhu združen bom s teboj. 

4.- Dušam v vicah, mojim dragim 
nesi sveto Rešnjo Kri, 
grešnike, umirajoče 
z njo pokropi, greh izmij. 

2.- Pri darovanju ti položi 
na pateno še moj dar: 
Moje križe, moje delo 
Večnemu ponudi v dar. 

5.- Ko se mašnik bo obhajal,  
tudi meni angel moj, 
sveto Hostijo prinesi, 
moli Jezusa z menoj. 

3.- Pri povzdigovanju moli 
v sveti hostiji Boga: 
prosi, naj še mene skrije 
v rano svojega Srca. 

6.- Prosi, da ves svet deležen 
svete maše bo sadov, 
meni pa na dom prinesi 
svete maše blagoslov. 

s. Elizabeta Kremžar. 
 

Papež Frančišek: Na to nedeljo molimo za pastirje Cerkve, za vse škofe, 
tudi rimskega škofa, za vse duhovnike. Gospod naj nam pomaga, da bomo 
vedno zvesti Učitelju in bomo modri ter razsvetljeni voditelji nam zaupa-
nemu Božjemu ljudstvu. Tudi vas prosim, da nam pomagate, da nam poma-
gate biti dobri pastirji.  
Nekoč sem bral nekaj zelo lepega, kako je Božje ljudstvo pomagalo svojim 
škofom in duhovnikom biti dobri pastirji. To je zapisal sv. Cezarij iz Arlesa, 
cerkveni oče prvih stoletij Cerkve. Razlagal je, kako mora Božje ljudstvo 
pomagati pastirju, s tem primerom: »Ko je teliček lačen, gre do krave, svoje 
mame, po mleko. Toda krava mu ga ne da takoj, kakor, da ga hoče zadržati 
zase. In kaj stori teliček? S svojim gobčkom začne trkati po vimenu, da bi 
prišlo mleko.« Lepa prispodoba. »Tako morate tudi vi«, pravi ta svetnik, 
»ravnati s svojimi pastirji. Vedno morate trkati na njihova vrata, na njihovo 
srce, da vam dajo mleko nauka, mleko milosti ter mleko vodstva.« Lepo vas 
prosim, prosite pastirje, vznemirjajte vse nas pastirje, da vam damo mleko 
milosti, nauka in vodstva. Pomislite na to lepo podobo telička, ko nadleguje 
mamo, da mu da jesti«. 
Ob posnemanju Jezusa bo vsak pastir »včasih stopil naprej, da bi nakazal 
pot in podpiral upanje ljudstva, pastir mora biti včasih spredaj, drugič pa bo 
preprosto sredi vseh s svojo preprosto in milosrčno bližino. V drugih oko-
liščinah pa bo moral hoditi za ljudstvom, da bi pomagal tistim, ki so zaos-
tali.« (Ap. spodbuda Veselje evangelija 31). Da bi bili vsi pastirji takšni.  
Na današnjo nedeljo pa je tudi Svetovni dan molitve za poklice. V svoji le-
tošnji poslanici sem spomnil, da vsak poklic »vedno zahteva od vsakega 
izhod iz sebe samega, da se njegovo bivanje osredotoči na Kristusa in 
Njegov evangelij« (Poslanica 2).  
Zaradi tega je klic hoditi za Jezusom istočasno navdušujoč in hkrati zahte-
ven. Za udejanjanje tega je potrebno vstopiti v globoko prijateljstvo z 
Gospodom, da bi mogli živeti iz Njega in za Njega. 
Molimo, da bi tudi v tem času številni mladi slišali Gospodov glas, ki je 
vedno v nevarnosti, da ga preglasijo številni drugi glasovi. Molimo za 
mlade. Morda je tu na trgu kdo, ki sliši ta vabeči Gospodov glas k du-
hovništvu. Molimo zanj, če je tu in za vse tiste mlade, s katerimi je podobno. 
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