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4. VELIKONOČNA NEDELJA, 22.4. 
 7.00: živi in + farani
9.00: + Katarina LOKOŠEK, obl., in Andrej
10.30: + Franc KAČIČ, obl., in starši
             + Vinko, obl., Jože ŽELEZNIK, sorodniki ŽELEZNIK,
                  JUTERŠEK in KRAŠOVEC
PONEDELJEK, 23.4., sv. Jurij, mučenec
7.30: + Karel BEZGOVŠEK( umrl v Švici)
         + Rozalija KOLAR
         + Ana HRASTNIK
TOREK, 24.4., sv. Marija Klopajeva, svetopis. žena
19.00: + Jurij in Engelberta OJSTERŠEK
             + Franc SAJTL (duhovnik)
              + Rozalija ALIF
SREDA, 25.4., sv. Marko, evangelist
7.30: + Janez KUMER
         + Zvonko PLAHUTA
9.00: sv. Katarina: v zahvalo
ČETRTEK, 26.4., sv. Marija, Mati dobrega sveta
19.00: +Jože ŽNIDAR
            + Martin ZAVŠEK
            + Agica ZUPANC
PETEK, 27.4., sv. Cita, dekla, devica
7.30: + Neža PLAHUTA, 10. obl., in mož Martin
19.00: + Ana KOLŠEK
           + Marija in Vinko KRAŠOVC 
SOBOTA, 28.4., sv. Vital, mučenec
17.30 : V zahvalo za 50 let zakona
19.00: + Janez, Marija KRAJNC, Jože, Pavla, Milan
             ZUPANC in Jože ROZMAN
             + Marjan ČAKŠ, starši KRAJNC in brat Branko
5. VELIKONOČNA NEDELJA, 29.4.
7.00:živi in + farani
        Bogu in MB v zahvalo za 40 let zakona in priprošnja za
           blagoslov vseh v družini
9.00: + Vinko LEŠEK
10.30: + starši BELEJ in BURGER

po iskrenem pogovoru s svojim dobrotnikom Cukalom se je kmalu 
vrnil. Po maturi leta 1936 je bil sprejet v mariborsko bogoslovje in 
do leta 1941 je obiskoval Visoko bogoslovno šolo v Mariboru.
Zaradi burnih političnih dogodkov je škof Tomažič sklenil, da bo 
bogoslovce, ki bi prejeli mašniško posvečenje v juliju, posvetil že 
kar na cvetno nedeljo, 6. aprila 1941. Izidor je nekaj dni pred tem 
zbolel, zato ga je škof posvetil 11. maja 1941. Naslednji dan je imel 
v domači župniji Gomilsko novo mašo brez zunanjih slovesnosti. 
Po novi maši je prevzel domačo župnijo Gomilsko in Št. Pavel ob 
Preboldu. »Kot dušni pastir se je Završnik z vso vnemo žrtvoval, ko 
je neutrudno vršil duhovniška opravila v več župnijah,« je povedal 
Franc Puncer, njegov duhovniški sobrat in tudi sotrpin. »Pri tem 
pa je, kot pravi narodni duhovnik, trpel s trpečim ljudstvom.« Po-
magal je tistim, ki jih je zasledovala nemška policija, da so se lahko 
umaknili pred Nemci v Ljubljansko pokrajino, ki so jo zasedli Itali-
jani in so bile razmere znosnejše. Na praznik Svetih treh kraljev, 6. 
januarja 1943, je maševal v domači cerkvi in sredi maše so v zakris-
tijo vdrli gestapovci. Preden je prestrašene vernike blagoslovil, je 
izrekel opogumljajoče besede: »Potrpite. Ne obupavajte. Svoboda 
pride.« Odvedli so ga v zloglasni celjski zapor Stari pisker. Med 
zasliševanjem so jetnike strahotno mučili. Izidorjeva sestra Ana je 
povedala: »Enkrat na teden smo mu nesli sveže perilo. Čakali smo, 
po dveh urah smo dobili večkrat krvavo perilo.« Po štirih mesecih so 
ga izpustili iz zapora z naročilom, naj jim prihaja poročat. »Da bi to 
delal, mi še na misel ne pride,« je zaupal prijatelju Puncerju, ki mu 
je prigovarjal, naj se umakne nekam v notranjost Nemčije, pa mu je 
odvrnil, da pastir ne sme zapustiti svoje črede, posebno takrat, ko je 
v nevarnosti pred volkovi. Spet se je posvetil oskrbovanju župnij, ki 
so mu bile zaupane. V zgodnji jeseni 1942 so ga spet zaprli. Presta-
jal je nova zasliševanja in mučenja. »Vso noč sem visel obešen za 
roke. Če sem se popolnoma stegnil, sem s konci palcev dosegel tla. 
Trske so mi zabijali za nohte,« je šepetaje povedal sotrpinu Puncerju 
in dostavil: »Bog ve za nas.« Ko so zasliševanja končali, so ga pre-
selili v mariborske zapore. Na pepelnično sredo, 10. marca 1943, so 
na dvorišču mariborskih zaporov ustrelili 25 talcev. Med njimi je bil 
tudi Izidor Završnik. Ko je sestra Ana zvedela, da je njen brat Izidor 
daroval življenje za sojetnika, je dejala: »Čisto njemu podobno.« 
-------------------------------------------------------------------------------------
VABLJENI na škofijsko molitveno srečanje za naše svetniške kan-
didate, posebej za  I. Završnika. To nedeljo (22. 4.) v Marijini cerkvi 
v Celju: 15. 00 molitvena ura in ob 16.00 slovesno somaševanje.



Kaj me navdihuje pri dobrem pastirtju?
4. velikonočna nedelja mi iz let bogoslovja ostaja v spominu pred-
vsem v zvezi s t. i. pastoralnimi praksami, ko smo vsi bogoslovci za 
tri dni odšli na dodeljeno župnijo. Vedno sem se veselil pošte, v kateri 
sem izvedel katero župnijo so mi dodelili in s katerim sobogoslov-
cem bom šel na pot. Moj prvi pastoralni vikend je bil tako leta 2012 
v župniji Maribor – Pobrežje, zadnji pa lani na Florjanovo, prav tu v 
Laškem. In vse obiske župnij povezuje isti skupen lik – Jezus – dobri 
pastir. 
Na pastoralnih vikendih sem bil vedno preveč lepo sprejet in brez 
večjih obveznosti. Vedno pa sem imel priložnost, da sem se učil 
od župnikov, »pastirjev na terenu« in spoznaval dobre in zanimive 
župljane, »ovce«. Navdušen sem, kako župniki poznajo svoje 
župljane, v smislu, da poznajo tako stisko, križe ljudi, kot tudi nji-
hovo veselje … »Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje 
poznajo mene.« (Jn 10,14) Zgled in ideal vsakega duhovnika mora 
biti Jezus, dobri pastir. Tako, kot razlaga Jezus v priliki, je prav, 
da se župnik zanima za duše v svoji župniji, ne iz radovednosti, 
temveč zato, da ko z njimi čuti, jim tudi lažje pomaga – ve, za kaj 
mora moliti in lažje svetuje. A danes je to velikokrat težko, ker se 
vsak najlagodnejše počuti, ko je sam, skupaj s svojo elektronsko 
napravo. Toda Jezus nas spodbuja, da bi prišli k Njemu, v Njegovo 
stajo, pod Njegovo varstvo. Mi res koristi, če se mu približam in če 
grem z Njim? Ja! Jezus nam kot dobri pastir zagotavlja notranji mir. 
»Dobri pastir dá svoje življenje za ovce.« On nas ne bo le čuval, am-
pak se je za nas tudi žrtvoval. Ne rešuje in brani nas torej Pastirjeva 
oblast, temveč Njegova ljubezen, ki je potrpežljiva. S tem nam Je-
zus tudi govori, da svet ne rešujejo tisti, ki oblast izvajajo s človeško 
močjo – npr. Jezusovi mučitelji, ki so ga križali. Svet rešuje Križani 
Jezus – Božja potrpežljivost, ki ruši nepotrpežljivost ljudi (Benedikt 

XVI.) Lik Jezusa – dobrega pastirja me tako osebno navdihuje s svojo 
potrpežljivostjo in celovitostjo, ko zares celotno svoje življenje daruje 
za svoje – najprej vsak dan, ko za njih moli in je z njimi, potem pa še 
na koncu, ko da svoje življenje, da bi mi imeli življenje. Dobri pastir 
mi je tudi zgled v tem, kako ljubiti svoje in »Ljubiti«, razlaga Benedikt 
XVI., »pomeni dati ovcam pravo dobrino, hrano božje resnice, božje 
besede, hrano njegove navzočnosti, ki nam jo daje v najsvetejšem za-
kramentu.« To me tudi spodbuja in pri duhovniškem poklicu veseli, 
da duhovnik zaradi Jezusa ljudem podarja res najboljše stvari – Božjo 
besedo, ki odpira oči in živi Kruh ki nas krepi, da se tudi mi, kot Jezus, 
razdajamo za druge. 
In zakaj danes sploh potrebujemo duhovnikov? Po Jezusovem 
zgledu in povabilu, med nami morajo biti tudi danes ljubeči pastirji 
- duhovniki. Jezus je že apostolom in kasneje duhovnikom zaupal 
izredne naloge. Z nami delijo najbolj intimne trenutke življenja in 
smrti. Pri svetem krstu vlijejo v naše duše vode Življenja. Pri sveti 
maši nas hranijo z živim kruhom iz nebes! Čakajo nas v spoved-
nicah, da nas razbremenijo grehov. Sprejmejo zaobljube, ki spre-
menijo moškega in žensko v moža in ženo. Z nami so, ko so bolni, z 
bolniškim maziljenjem in s sv. hostijo, so naši zadnji spremljevalci iz 
tega življenja v večnost. Seveda smo vsi ljudje s pomanjkljivostmi in 
napakami. A slabosti in zlorabe ne morejo prekriti sto tisočih dobrih 
mož. Duhovništvo lahko opišemo z eno samo besedo. – Ljubezen! 
Ne pomanjkljiva ljubezen človeških bitji, ampak Ljubezen z veliko 
začetnico, Ljubezen, ki je ustvarila prostor in čas, visela na križu, 
vstala od mrtvih, obljubila, da nas ne bo nikoli zapustila. In ta Ljube-
zen danes med nami v svetu deluje po rokah svojih duhovnikov. Ta 
Ljubezen je seveda Jezus Kristus, ki nas tako ljubi, da je dal življenje 
za nas! Sam si v naši ljubi domovini ne želim predstavljati prihodnosti 
brez duhovnikov. Okrepimo zavedanje, kakšno ljubezen in pomoč za 
naše konkretne težave nam Bog daje po duhovnikih. Duhovnik med 
nas pri sv. maši na oltar prikliče pravo telo Jezusa Kristusa in nam pri 
spovedi pomaga, da lahko vedno začnemo znova! Hvala vam, ker ste 
ta  teden molili za nove duhovne poklice in za gorečnost že poklican-
ih. A nas vse povabim, da molitev in žrtve v ta namen še okrepimo. 
Še naprej molimo za že poklicane, za naše laške duhovnike, diakona 
in bogoslovca. Ampak ne zato, da bodo dobri, temveč kakor je rek-
la sv. Mati Terezija, da bodo sveti duhovniki. Vztrajno molimo, da 
Bog našo, celjsko škofijo blagoslovi z novimi bogoslovci. Še naprej 
združujmo naše molitve v močan glas Bogu, bodimo hvaležni za 
duhovništvo in verjamem, da usmiljeni Oče krikov naše škofije ne bo 
preslišal! Gospod, Gospod, svetih duhovnikov nam daj!         M.  L.

Resničen primer dobrega pastirja  - Izidor Završnik
Konkreten lik dobrega 
pastirja je bil tudi svetniški 
kandidat Izidor Završnik, 
ki se je rodil in deloval 
na področju naše škofije. 
Duhovnik Izidor Završnik 
je do konca posnemal lik 
dobrega pastirja, ko je tako 
kot On celo dal »življenje 
za ovce«. Za Izidorja sem 
prvič slišal kmalu zatem, ko
sem vstopil v bogoslovje in že od takrat me osebno navdihuje 
in spodbuja, da bi tudi sam v vsem sledil Jezusovemu zgledu. O 
Izidorjevi resnosti dojemanja lika dobrega pastirja pričujeta tudi 
njegova lastna stavka: »Kako naj ljudje v teh časih verjamejo, 
da jih Bog ni zapustil, če bi jih jaz zapustil? Kakšen je pastir, ki 
zapusti svoje ovce, ko jih napadejo grabežljivi volkovi?« In Iz-
idor s svojim življenjem svojih besed ni zanikal, saj je šel 10. 
marca 1943 kot talec prostovoljno v smrt, namesto mlajšega 
sozapornika. Kaj še vemo o življenju Izidorja Završnika?
Rodil se je 4. aprila 1917 kot drugi od sedmih otrok Vinka Završnika 
in Lucije roj. Kosmelj, in bil še isti dan krščen v župnijski cerkvi pri 
Sv. Juriju ob Taboru. Kmalu po njegovem rojstvu se je družina pre-
selila v očetovo domačijo na Gomilsko. Darko, kakor so Izidorju 
pravili, je bil izredno bister otrok. »Bil je vsestranski. Ni je bilo 
stvari, ki se je ne bi lotil,« ga je pohvalil tri leta mlajši brat Drago. 
Ko je sedemletni Darko prejel zakrament svete birme, mu je mama 
Lucija na spominsko podobico zapisala: “Kaj Ti življenje bode os-
ladilo? / In kaj v trpljenju bo Te tolažilo? / Kar za Boga - v ljubezni 
si storil / in da Marijin zvest otrok si bil.” Rad bi šel v šole, toda 
družina je bila revna, tedaj pa se je zanj zavzel ugleden duhovnik 
dr. Franc Ksaver Cukala, doma z Gomilskega. Postal je njegov 
duhovni oče in dobrotnik. V Gržanovi povesti beremo, kako glo-
boke življenjske nauke je posredoval Izidorju, ko sta se pogovarjala 
o šahu in o fotografiji, dveh ‘konjičkih’, ki sta mu bila zelo pri srcu. 
V šolskem letu 1928/29 je bil Izidor vpisan v dijaško semenišče v 
Mariboru in v prvi razred osemletne klasične gimnazije. Izidor se 
je učil z lahkoto. »Kar so si drugi stežka ubijali v glavo, je Izidor 
razumel mimogrede,« je o njem dejal sošolec Franc Puncer. Osta-
jalo mu je veliko časa za izvenšolske dejavnosti. Pri sedemnajstih 
letih je zašel v mladostno krizo in je celo izstopil iz semenišča, toda 


