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MOLITEV ZA PRIHODNJEGA ŠKOFA 
 

 

Ti, Gospod, si naš Pastir! 

Mi smo tvoje ljudstvo in čreda tvoje paše. 

Ti poznaš srca vseh in ti že veš, 

kdo bo prihodnji pastir naše škofije. 

Pomagaj nam, da bomo našli tistega, 

ki bo hodil pred nami in nam kazal pot, 

ki bo hodil za nami in pobiral utrujene, 

ki bo hodil med nami 

in nas vabil k spreobrnjenju. 

Dobri Pastir, usliši našo prošnjo. 

Ki živiš in kraljuješ vekomaj. 

Amen. 



 

 

TROJNA SLUŽBA ŠKOFA V CERKVI 

Pastoralna spodbuda škofa Jurija 

 

Škof opravlja v Cerkvi trojno službo: učiteljsko in posvečevalno 
in pastirsko. Vse tri navedene službe lahko ponazorimo s trojnim 
stanom moškega v družini, kjer je moški lahko sin in ženin in oče! 
Kot učitelj ali oznanjevalec ali prerok je škof sin Cerkve, kot 
posvečevalec ali žrtvovalec ali svečenik je škof ženin Cerkve, kot 
pastir ali oskrbnik ali kralj je škof oče Cerkve. 

Kot učitelj je škof sin Cerkve: Pokoren in poslušen sveti 
materi Cerkvi, papežu in zboru škofov. V Apostolskih delih 
beremo: »Tedaj so apostoli in starešine z vso Cerkvijo sklenili, da 
izberejo iz svojih vrst dva moža in ju s Pavlom in Barnabom 
pošljejo v Antiohijo; to sta bila Juda s priimkom Bársaba in Sila, 
moža, ki sta bila vodilna med brati« (Apd 15,22). Apostol Pavel 
svari izvoljeno ljudstvo: »Če torej poučuješ druge, kako to, da ne 
poučiš sam sebe? Kako to, da oznanjaš: ‚Ne kradi‘, pa kradeš? Da 
praviš: ‚Ne prešuštvuj‘, pa prešuštvuješ? Da s studom zavračaš 
malike, obenem pa ropaš svetišča? Da se ponašaš s postavo, pa 
žališ Boga s kršenjem postave?« (Rim 2,21-23). 

Kot posvečevalec je škof ženin Cerkve: »Kdor ima nevesto, 
je ženin« (Jn 3,29). Ženin pa je tudi, kdor nastopa v imenu 
Kristusa ženina, kakor pravi prerok: »Kajti kakor se mladenič 
poroči z devico, tako se bo tvoj graditelj poročil s teboj, kakor 
se ženin veseli neveste, tako se tebe veseli tvoj Bog« (Iz 62,5). 
In apostol Janez piše: »In videl sem sveto prestolnico, novi 
Jeruzalem, priti z neba od Boga, pripravljeno kakor nevesta, 
ozaljšana za svojega ženina« (Raz 21,2). »Zidovje prestolnice pa 
je imelo dvanajst temeljnih kamnov in na njih dvanajst imen 
dvanajsterih Jagnjetovih apostolov!« (Raz 21,14). Škof je 
naslednik apostolov in ženin Kristusove neveste Cerkve. 



 

 

Kot pastir je škof oče Cerkve: Oče, ki svojim otrokom odpušča 
in jim prizanaša. V duhu preroka Elija, ki je nagibal srce očetov k 
sinovom in srce sinov k očetom (Mal 3,24). Škof je oče, ki 
sprejema izgubljenega sina (Lk 15), in oče, ki pripravlja svatbo 
svojemu sinu in pošilja svoje služabnike na razpotja! (Mt 22,9). 
Apostol Pavel piše: »Kajti ko bi imeli tudi na tisoče vzgojiteljev v 
Kristusu, vendar nimate mnogo očetov; zakaj v Kristusu Jezusu 
sem vas po evangeliju jaz rodil!« (1 Kor 4,15). In Tesaloničanom: 
»Ker smo vsakega izmed vas kakor oče svoje otroke opominjali in 
spodbujali in rotili, da živite, kakor se spodobi pred Bogom, ki vas 
kliče v svoje kraljestvo in v svojo slavo« (1 Tes 2,11-12). 

Kot učitelj naj bo škof strog in zahteven, kakor da ima pred 
sabo same angele! Zato naj cilje postavlja visoko in najvišje: 
»Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče!« (Mt 
5,48). Kot posvečevalec naj bo škof svet in goreč, kakor da ima 
pred sabo same grešnike! Kakor piše Ozej: »Zato, glej, jo 
povabim, jo popeljem v puščavo, spregovorim ji na srce! Tam 
bo voljna kakor v mladih dneh, kakor ob dnevu svojega izhoda 
iz egiptovske dežele« (Oz 2,16-17). Kot pastir pa naj bo škof 
blag in usmiljen, kakor da ima pred sabo same živali! Apostol 
Pavel piše: »Mleka sem vam dal piti, ne jedi, ker je še niste 
zmogli, pa tudi zdaj je še ne zmorete!« (1 Kor 3,2). Pogosto se 
namreč kakor z živalmi tudi z ljudmi ni mogoče pogajati! 

Duhovne vezi so močnejše od krvnih vezi: »Kdorkoli namreč 
izpolni voljo mojega Očeta, ki je v nebesih, on mi je brat in 
sestra in mati!« (Mt 12,50). »Zanesljiva je beseda: Če se kdo 
poteguje za predstojniško službo, hrepeni po dobrem delu!« (1 
Tim 3,1). Nobena druga ustanova na tem svetu ne daje 
nosilcem svojih služb toliko možnosti tudi za uresničitev lastne 
osebnosti, kakor jih sveta Cerkev daje svojim škofom. 
 

Sporočila slovenskih škofij, avgust 2022 



 

 

Svete maše ob nedeljah in praznikih:  
 8.00 - Sv. Brida; 10.00 in 11.30 – Ankaran 
Svete maše med tednom:  
 19.00 v župnijski cerkvi – vsak dan 

torek 16.00 Valdoltra ni v juliju in avgustu [KO DOPUSTIJO RAZMERE] 
 četrtek 17.00 Sv. Brida ni v juliju in avgustu 
Spovedovanje:    ČETRTEK OD 18.00 V ŽUPNIJSKI CERKVI 

  NEDELJA PRED SVETO MAŠO V ŽUPNIJSKI CERKVI 
Kadarkoli po dogovoru 

 

Telefon:    05 652 12 12; 041 243 278 – župnik Franc Šenk SDB 

Elektronska pošta:  zupnija.ankaran@rkc.si 
Spletna stran župnije: ankaran.donbosko.si 
Transakcijski račun: IBAN SI56 0432 1000 3318 296, BIC KBMASI2X 

 

V preddverju cerkve že nekaj časa čakajo trije zvonovi, 
posvečeni Mariji Pomočnici, sv. Nikolaju in sv. Janezu Bosku. 

Priporočamo se za darove na TRR ali osebno, da bi mogli 

čimprej postaviti še zvonik. 

KARITAS spodbuja k skrbi za potrebne duhovne ali 

materialne pomoči. Bodimo pozorni do beguncev iz Ukrajine. 

Vabljeni k pobudi POSVOJITEV NA DALJAVO. 

VSAK ČETRTEK MOLIMO ROŽNI VENEC 

za duhovne poklice, družine in župnijo. 

Vabljeni ob 18.30 v cerkev ali pa v ta namen molite doma. 

ORATORIJ S SV. IGNACIJEM LOYOLSKIM 

zadnji teden v avgustu od srede 24. do sobote, 28. 8. 

VABLJENI K DAROVANJU ZA SVETE MAŠE 

Po naših namenih lahko molimo v krščanskem občestvu, svoje 

prošnje pridružimo Jezusovi daritvi. Namenimo zahvale za vse 

prejete darove in prošnje za naše rajne ali za druge trenutke v 

življenju, ko potrebujemo Božjo pomoč in varstvo.  

MED POČITNICAMI POSKRBIMO TUDI ZA SVOJO DUŠO 

z romanjem in udeležbo pri duhovnih programih. 

KORISTNE POVEZAVE NA INTERNETU 

hozana.si; aleteia.si; pridi.com; www.donbosko.si; radio.ognjisce.si  

http://hozana.si/
http://aleteia.si/
http://pridi.com/
http://www.donbosko.si/
https://radio.ognjisce.si/

