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DUHOVNI POKLICI  
 

   Na nedeljo Jezusa Dobrega Pastirja 
smo obhajali svetovni molitveni dan za 
nove duhovne poklice. Ko slišimo du-
hovni poklic, navadno pomislimo na 
duhovnike, redovnike, misijonarje, dia-
kone, bogoslovce, semeniščnike ipd. To 
so duhovni poklici v ožjem pomenu be-
sede. 
   Potem so duhovni poklici v širšem 

pomenu besede. Sem spadajo vsi tisti, ki 

so pripravljeni narediti nekaj več za Bo-

ga in župnijsko občestvo. Hvala Bogu je 

takih na naši župniji kar nekaj. To je 

ŽPS, ključarji, mežnarji, karitativni de-

lavci, molivci, kateheti, ministranti, 

bralci Božje besede, pevci, organisti, 

krasilke, čistilke in še bi lahko naštevali.  
   Duhovni poklici v širšem pomenu besede so dragoceni, niso pa dovolj. 
Ljudje potrebujejo pastirja, ki skrbi in vodi župnijsko občestvo. Duhovnik 
podeljuje zakramente, preko katerih se deleži Božja milost. Samo po du-
hovniku pride Jezus na oltar. Samo duhovnik lahko v Jezusovem imenu 
odpušča grehe.  
   Kaj bi brez duhovnikov? Zato je prav, da molimo in delamo za duhovne 
poklice, da bi se tisti, ki jih Bog kliče, velikodušno odzvali na njegov klic. 
Biti duhovnik je lep poklic. Z mojega zornega kota je ta najlepši. Kaj je 
lepšega kot ljudem posredovati Božje odrešenje?  

 

KRSTI: 

Ni bilo krstov. 
 

POGREBI: 

Evald Pušnik (7.4.) 
Marija Edelbaher (14.4.) 
Majda Planinšec (16.4.) 
Spomenka Golub (21.4.) 
Hedvika Vujica (26.4). 
Miroslava Zorec (29.4.)  
Bog jim daj večni mir. 
 
SVETE MAŠE: 
Nedelja ob 8.00, 10.00, 11.00 
in 18.30 
Delavnik ob 9.00 in 18.30 

BOLEČINA 
Bolečina nima čina. 
To je počutje, ko v organizmu 
nekaj ne štima. 
Bolje ali najbolje je takrat,  
ko človek se v svojem organizmu  
nima ničesar bat. 
 

ZEMLJA 
Zemlja si in boš nam ti. 
Mi živimo radi vsi. 
Kam prišli bomo, vemo vsi. 
Takrat nam bo prav lepo,  
saj odprlo nam vsem  
se sveto bo nebo. 
Le počakat nam naj ne bo težko,  
kajti svojo zadnjo uro,  
sigurno vsak dočakal bo. 
 

                                     Hedvika Vujica 

šali njene pesmi na raznih srečanjih in jih brali v Oznanilih. Naj počiva v 
miru!  
 

                                                                                                            p. Ivan 

Ureja Jože Čonč; e-pošta joze.conc@gmail.com, odgovarja p. Ivan Hočevar - župnik, Mag-
dalenski trg 3, Maribor, tel. 02 331 94 81, oz. 041 286 352, e-pošta: ivan.janez@gmail.com 

Potnik ob prijavi na letališkem pultu pokaže svojo karto za Egipt in pravi: 
»Moje kovčke prosim v Grčijo in potovalno torbo v Pariz.« Uslužbenec 
presenečeno: »To vendar ne gre tako.« »Res? Zakaj pa se mi je nazadnje 
tako zgodilo?« 
 

Tri kokoške manjkajo v kokošnjaku. Lisica je bila tatica. 
»Vidiš, Edo, te kokoške so bile poredne in jih je odnesla lisica,« poskuša 
mati z moralnim naukom. 
»Če bi bile pa pridkane, bi jih pa mi popapcali, a ne da?« 
 

Mali Rok drvi s kolesom skozi vas. Policaj mu zakliče: »Stoooj! Nimaš 
luči, niti zvonca!« Rok mu zavpije: »S potiii! Zavor tudi nimam!« 



   Bogu se želimo zahvaliti za vse duhovne poklice v širšem in ožjem po-
menu besede. Še posebej se zahvaljujemo za našega p. Franceta Zupanči-
ča, ki je pred kratkim obhajal svoj 90. rojstni dan. Bogu smo hvaležni 
zanj. Veliko nam pomeni njegova živa vera, navdušenje in zvestoba. Želi-
mo, naj mu da Gospod zdravja, moči, potrpežljivosti, duhovnih tolažb in 
drugih milosti.  
 

                                                                             p. Ivan Hočevar, župnik  

»Vesel sem, da si moj du-

hovni pomočnik na čudovi-

ti župniji Sv. Magdalene v 

Mariboru. Boljšega sode-

lavca si človek skoraj ne bi 

mogel želeti. Hvala, ker mi 

prihajaš naproti! Kljub te-

mu, da imaš visoka leta in 

da se soočaš s težko bole-

znijo, si srčen, vesten in 

odgovoren. Verniki te ima-

jo zelo radi. Mnoge razve-

seliš s svojo odprtostjo, po-

govornostjo in optimi-

zmom. Ljudje imajo radi 

Tvoje pridige, ker so nav-

dušujoče in polne ognja. 

»TO JE DAN, KI GA JE NAREDIL GOSPOD, RADUJMO IN VE-
SELIMO SE GA!« 

 

   Ob Tvojem častitljivem jubileju 90 let življenja, smo se Bogu zahvalili 
za Tvoje življenje, ko si v mnogih ljudeh zapustil neizbrisna znamenja 
svoje osebnosti, svojega duhovništva, svoje vere, posebej pa pečat živega 
Kristusa, ki ga sam nosiš v sebi in se preko Tebe razodeva na najrazlič-
nejše načine vsem nam.  
   28. aprila 2021 smo na oltarno mizo položili vse Tvoje življenje, vse 
zahvale, prošnje in slavili Boga, da Te je izbral za svojega gorečega apo-
stola, kar je razvidno iz spodnjih izpovedi. 
   Bogu hvala, da Te uporablja za orodje in Tebi HVALA, da se pustiš 
uporabljati. 

   Hvala Ti za to veselo služenje. To 
je Tvoje življenje. Z življenjem si 
potrjeval to, kar si oznanjal. Hvala! 
   Na koncu Markovega evangelija 
beremo: »Gospod je z njimi sodelo-
val ter besedo potrjeval z znamenji, 
ki so jih spremljala« (prim Mr 
16,20). 
   Dragi p. France, pri Tebi čutim, da 
»si mu ves predan« in On to tudi 
potrjuje po Tvojem veselem služe-
nju, predanosti in dobri volji! Na 
mnoga leta!« +Alojzij Cvikl DJ 

HEDVIKA VUJICA 
 

   Pred kratkim se je v 84. letu starosti od nas poslovila naša župljanka 

Hedvika Vujica. Živela je na Celjski ulici. Dokler je mogla, je vrsto let 

prihajala v našo cerkev in tudi pela pri mešanem pevskem zboru. Ko sem 

postal župnik, sem jo šel vsak prvi petek obiskat in ji nesel sv. obhajilo in 

naša Oznanila. Bila me je vedno zelo vesela. Rada se je pogovarjala z me-

noj in mi včasih citirala kakšno svojo pesem. Redno je spremljala sv. 

maše na TV Exodus. Zadnjič sem bil pri njej na veliki petek. Prejela je 

tudi sv. maziljenje. Vest o njeni smrti me je presenetila in razžalostila. Od 

samega začetka sem ji poskušal stati ob strani. Vozil sem jo k njenemu 

bolnemu sinu, bil je isti letnik kot jaz, v Dom v Rakičan. Potem ko je sin  

umrl, sem jo vozil na njegov 

grob v Spodnjo Kungoto, kjer 

je tudi ona pokopana. Njeno 

življenje je bilo težko. Naj ji 

bo Gospod bogat plačnik za 

vse dobro, ki ga je storila kot 

medicinska sestra v bolnišni-

ci in župljanka našega občes-

tva. Občasno smo lahko sliša-
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Uvodni del in izbor tekstov Anica Durič, oblikovanje citatov in foto-

grafije Jože Čonč 



Večkrat predlaga kakšno 
duhovno literaturo, širi do-
bro voljo in opogumlja. 
Sprašujeva se, če se kdaj 
jezi in kako to zgleda pri 
njem? Predvsem pa o Bogu 
pričuje s svojim življe-
njem.« Mateja in Stanko 
Semrajc 

Ste od vseh tako drugačen, 
sonček, ko je dan oblačen, 
ko je vihar, ste mirno morje, 
ki v 'roza' spleta ga obzorje. 
 

Od vseh ostalih ste drugačni, 
Vi srčno topli, drugi mlačni, 
za vernika ste Božji dar, 
ko stopite pred svet' oltar. 
 

Po evangeliju zares živite, 
iskreno nas po njem učite, 
Bog nas je obdaroval, 
ko je Vas med nas poslal. 
 

Ste tud' v ponižnosti drugačni, 
ko vsi pozornosti so lačni, 
spovednica Vaša - 'ordinacija' je prava, 
saj ozdravite kristjana, 
ko v krivo smer odplava. 
 

Nesebično ste za nas molili, 
in velik čudež nad menoj storili, 
naj povrne dragi Vam Gospod, 
tukaj, zgoraj in povsod! 
 

Bog Vas živi ob Vašem jubileju 90 let!                                        
        S hvaležnostjo Milena  

Zahvaljujem se Ti za vse, kar narediš dobrega za našo župnijo, za Tvoje 
tiho in predano služenje.«  p. Ivan Hočevar, župnik 

   »Hvala Ti, dragi 
France, za vse 
duhovne spodbu-
de, za Tvojo pri-
pravljenost sode-
lovati, kjer je pač 
treba, hvala Ti za 
premnoge molitve 
in dobra dela, s 
katerimi nas dvi-
gaš in opogumljaš 
za življenje po 
Jezusovem nauku. 
Hvala Ti, ker si 
moj bližnji sode-
lavec pri VIL, saj  

lučkam izkazuješ ljubezen po vzoru našega učitelja Jezusa. Naj Te Go-
spod obilno blagoslavlja na poti v prihodnosti. Bog Te živi!« Jože Čonč 
 

   »Dragi pater France! V moji najstniški dobi, me navdušuje Vaš poziti-
ven pogled na svet.  Mlada sem, velikokrat med mašo izgubim pozornost 
in moje misli odtavajo daleč stran. Pri Vaši maši pa sem skoncentrirana na 
vsako besedo. Vaše pridige me nagovarjajo, so polne energije in življenj-
skih lekcij, ki jim z veseljem prisluhnem. Hvala za vsako spodbudno bese-
do, za vsak high five (petko), za vsako pridigo. Želim Vam veliko zdravja 
in nasmejanih dni. Molim za Vas. Vse najboljše za Vaš rojstni dan.«  Ana 
Maria Bošak 
 

   »Spoznal sem, da ste  zame vzor duhovnika, Božji poslanec, po katerem 
Bog razliva svojo Očetovsko milost in Ljubezen. Meni ste duhovna avtori-
teta in vodnik, ki me sprejema takšnega, kot sem. Nikoli me ne zavrne, saj 
mi želi najboljše in kot oče čaka, da mi bo na razpolago, ko ga potrebu-
jem. … Omejil se bom samo na svojo osebno izkušnjo in doživljanje. Kot 
človek in mežnar sem prihajal k sveti maši z bremeni dneva. Velikokrat 
utrujen, slabo razpoložen, jezen ali razdražen. Z vsem kar sem nosil, sem 
prišel v zakristijo.  
   Pogosto ste sedeli na stolu v tihi pripravi na mašo. Ko sem vstopal, ste 
me pogledali, se nasmehnili in preprosto pomahali v pozdrav. V trenutku 
se je v meni, kot bi preklopili stikalo, spremenilo razpoloženje. Napolnil 
me je mir, da sem svobodno zadihal. Ne morem prešteti, kolikokrat so  
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   Dragi p. France, z veseljem 
napišem ob Tvoji 90-letnici enega 
od spominov iz najine skupne po-
ti, ki ostaja v meni, in bolj, ko se 
čas oddaljuje, bolj stopa v ospred-
je. 
   To je čas mesečnih duhovnih 
vaj, ki sem jih pod Tvojim vod-
stvom opravljal v Borovnici. 
   Večkrat prej sem že slišal misel, 
da je Bog tisti, ki prvi ljubi člove-
ka. Duhovne vaje so mi to resnič-
nost potrjevale korak za korakom. 
Iz svoje prehojene poti sem to 
»otipal« in Ti, p. France, si bil kot 
svetilka, ki mi je osvetljevala pot, 
da sem lahko na koncu skupaj s 
sv. Ignacijem vzkliknil: »Vzemi 
in sprejmi mojo svobodo, moj 
spomin, moj razum in vso mojo 
voljo. Kar koli imam ali premo-
rem. Ti si mi to dal, tebi, Gospod, 
to vračam. Vse je tvoje. Razpola-
gaj z vsem popolnoma po svoji 
volji!« 
   Hvala Ti, p. France, da sem ta-
krat doumel, da to niso le lepe 
besede, ampak je to postala moja 
življenjska pot.  



me podprle, usmerile in dvignile vaše navdihnjene, življenjske in doživeto 
povedane pridige. 
   Večkrat ste me vprašali, če potrebujem duhovno branje in že ste iz suk-
njiča potegnili nekaj listov, po njih polistali in mi enega dali. Zanimivo, 
skoraj vedno pravega v pravem trenutku. 
   In ko pridem iz cerkve, ste v družbi faranov pri sproščenem pogovoru. 
Vedno s pravo mero duhovnosti, znanja, miru in humorja. Vaše poslan-
stvo ni izbiralo ne časa, ne kraja. 
Bogu sem hvaležen, da Vas je poklical za svojega poslanca in po svojih 
načrtih pripeljal med nas, k Magdaleni. 
   Dragi pater France, hvala Vam, da ste kot Marija brezkompromisno 
sprejeli svoje poslanstvo in ga živite. Želim Vam in prosim Gospoda, da 
še naprej z vso milostjo skrbi za Vas in deluje v Vas in po Vas.« Vlado 
Vodušek 

   »Čutim ga kot očeta. Spet 
sem hči, ki s spoštovanjem in 
zaupanjem poslušam vsako 
njegovo besedo. V njegovi 
bližini čutim v duši mir in luč 
in moje oči vidijo dobroto in 
lepoto življenja. Vsaka njego-
va izgovorjena beseda je topla, 
jasna, razumljiva in spodbu-
dna. Njegov pogled je čist in 
domač. Hvaležna sem Vsemo-
gočnemu Bogu za vsako sre-
čanje in druženje s p. France-
tom, kot razdajajočim in ple-
menitim očetom.« Trauda Pal 

»Patra Franceta odlikujejo tri stvari: močna vera, zato je pridiga vedno 
zelo navdušujoča, ker verjame v to, kar govori. Druga odlika je njegova 
skromnost, poštenost in dostop do preprostega človeka. Tretja pa je na-
tančnost, vse mora biti tako, kot mora biti.« Janko Ogrinc 
 

   »Sv. Magdalena, rože in župnišče so moj drugi dom. Velikokrat sva se 
tam srečala na hodniku, ob rožicah, ob kavi. Znali ste se ustaviti in z ma-
no poklepetati, tudi kaj pomagati, skupaj sva občudovala rožice in tako je 
bil dan vedno lepši. 
   Povabili ste me na kavo, ki ste jo z veliko ljubeznijo sami skuhali. 
   Z velikim veseljem poslušam Vašo besedo, Vaše pridige, ki me globoko 
nagovorijo, me razvedrijo, me razveselijo, mi dajejo upanje, zato nosim v 
srcu globoko hvaležnost, spoštovanje in  Vas izredno cenim ter sem iz  

srca hvaležna za vse to.  
   Ob tako visokem jubileju Vam želim vse najboljše, veliko zdravja, mo-
lim za Vas, da bi še bili dolgo med nami.« Magdalena Belec 
 

   »Dragi p. France! Prvič sem Vas videla pri maši pri sv. Magdaleni. Ta-
krat so mi prišle besede: Ni imel podobe, ne lepote, da bi ga želeli gledati, 
ne zunanjosti, da bi nam ugajal. - Spoznaj ga, boš videla. In potem smo 
začeli z duhovnimi vajami v vsakdanjem življenju. Spoznavala sem, da se 
tudi za Vašo podobo skriva Jezus. Ste skrit človek, niste pomemben in 
popularen. S svojim doktoratom Vas nikoli nisem slišala predavati kot 
profesorja. A vendar imate izjemno bistrega duha in občudovanja vreden 
spomin. Iz svoje zakladnice prinašate novo in staro. Ob pravem času, v 
pravih dozah. Ste izjemno preprosti, kar se kaže v tem: »Jezus, če ti 
hočeš, da je tako, mi je prav. Jaz želim le izpolniti tvojo voljo. Če hočem 
le to, nisem nikoli razočaran.« Iz tega izvira Vaša vedrina, ki je nalezljiva. 
Ko bi se le širila tako močno kot virus.  
   Vaše glavno sporočilo, ki mi ga dajete, je: »A ni to čudovito! Jezus nas 
ima rad. V Njem živimo in On v nas. To je fantastično!« Vaša sporočila, 
ki jih rabim, so: Vse delaj scela. To je zate Jezus. - Poveži se s svojo kle-
tjo. Od tam prihajajo vonjave za celo hišo. - Najprej se zahvali, potem pa 
vprašaj: Kaj naj sedaj storim, Jezus? 
   Hvaležna sem Gospodu, da sem Vas spoznala, saj ob Vas tudi bolje 
spoznavam sebe ... in zato sem še posebej hvaležna tudi Vam!« Lidija Ko-
ciper 

   »Iskati in najti Boga v vseh stvareh, 
ga ljubiti v vsem in vse stvari v njem. P. 
Zupančiča doživljava kot zelo odločne-
ga, vernega, samozavestnega človeka, ki 
stoji za tem, kar govori, in živi ignaci-
jansko pot svetosti. V vsakem dejanju 
išče Božjo voljo, tudi v težavah in vsak-
danjih opravilih.  
   Ima neverjetno moč odpuščati in je 
zato tudi izjemen človek. Ponižno pove, 
da sta vera in moč odpuščanja tudi v 
veliki meri Božji dar in milost. Živi svo-
je poslanstvo in redkokdaj izpusti pri-
ložnost voditi ljudi po poti k Jezusu. O 
Bogu in njegovi ljubezni pričuje preko 
nagovorov v cerkvi, s pomočjo  papeže-
vih sporočil in raznih duhovnih misli, ki 
jih sam prebira in nam jih posreduje.  
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