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1. dan

Anton Vovk je svoje otroštvo preživel pod okriljem
cerkvice svetega Marka na Vrbi in Žalostne Matere
Božje na Breznici. Kolikokrat je gledal tu dve cerkvi in
stregel pri Božji službi v njih. Kolikokrat se je mudil pri
teh cerkvah, ve samo Bog. A njegovo življenje razodeva,
da teh trenutkov ni bilo malo.
Božja milost prihaja k nam kot posledica globokega in
živega odnosa z Bogom. Če se le da boš vsak dan obiskal
cerkev, v kateri se nahaja Najsvetejši zakrament, ter boš
v pobožni prisotnosti pred tabernakljem opravljal to
devetdnevnico za uslišanje svojih namenov in s tem tudi
za beatifikacijo škofa Antona Vovka.
Molimo. Nebeški Oče, danes ti izročam to molitveno
opravilo za uslišanje svojega namena …. in s tem da bi
škof Anton Vovk dosegel čast oltarja. Naj se zgodi tvoja
volja, v slavo in čast Jezusa Kristusa, ki s teboj in Svetim
Duhom živi in kraljuje vekomaj. Amen.
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Oče naš.
Zdrava Marija.
Slava Očetu.
Molitev za beatifikacijo:
O Bog, v škofu Antonu Vovku si dal svojemu ljudstvu
dobrega pastirja in pogumnega pričevalca za vero v času
preizkušnje. Prosimo te, poveličaj ga pred vesoljno
Cerkvijo, da bo pred nami še močneje zablestel njegov
zgled in bosta po njem rasla naša vera v tvojo očetovsko
Previdnost in zaupanje v Marijino materinsko varstvo.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
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2. dan
Anton Vovk je še kot mladenič rad zahajal na Brezje k
Mariji Pomagaj. To povezanost z Marijo je ohranil vse
svoje življenje. Pri Mariji je dobival razsvetljenje za
odločitve, moč za vztrajanje in tolažbo v življenju.
Na drugi dan devetdnevnice za beatifikacijo škofa
Antona Vovka se boš priporočil Božji Materi Mariji.
Njej boš izrazil svojo ljubezen in spoštovanje, ki si ga
kot Božja Mati zasluži, saj se Božja zapoved glasi:
»Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro
na zemlji!«
Molimo. Nebeška Mati Marija, škofu Antonu Vovku si
nudila varno zatočišče v življenju. Podpirala si ga pri
odločitvah, kakor si mu tudi nudila moč za preizkušnje
in tolažbo v stiski. Prosim te, bodi tudi meni to, kar si
bila škofu Antonu Vovku. Bodi moja priprošnjica pri
Jezusu za namen te devetdnevnice …, da bom uslišan v
slavo tvojega Sina Jezusa Kristusa, in za čast oltarja, ki
naj bi ga škof Anton Vovk po tem uslišanju pridobil.
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Oče naš.
Zdrava Marija.
Slava Očetu.

Molitev za beatifikacijo:
O Bog, v škofu Antonu Vovku si dal svojemu ljudstvu
dobrega pastirja in pogumnega pričevalca za vero v času
preizkušnje. Prosimo te, poveličaj ga pred vesoljno
Cerkvijo, da bo pred nami še močneje zablestel njegov
zgled in bosta po njem rasla naša vera v tvojo očetovsko
Previdnost in zaupanje v Marijino materinsko varstvo.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
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3. dan

Antona je Bog poklical v službo duhovnika in je pel
svojo novo mašo, ko je bil star komaj 23 let. Mladost
vedno upa, nikdar ne obupa. Škof Anton Vovk je imel
nenehno upanje, saj je vedno ohranjal svojo vero vitalno
in živo. Takšno vero potrebujemo ob različnih
življenjskih situacijah, ki lahko vero upognejo, toda
zaradi njene vitalnosti in živahnosti se zlomiti ne more.
Molimo. Usmiljeni Jezus, daj mi takšno vero, kakršno je
imel škof Anton Vovk, da bo ne glede na življenjsko
situacijo ta vera vedno živa ter da bo tako v mojem
življenju vedno gorela luč upanja. In v tem upanju sem
prepričan, da me boš uslišal v mojem namenu, ki ti ga
polagam pred tvoje usmiljeno srce …, v tvojo slavo in v
korist beatifikaciji Antona Vovka.
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Oče naš.
Zdrava Marija.
Slava Očetu.

Molitev za beatifikacijo:
O Bog, v škofu Antonu Vovku si dal svojemu ljudstvu
dobrega pastirja in pogumnega pričevalca za vero v času
preizkušnje. Prosimo te, poveličaj ga pred vesoljno
Cerkvijo, da bo pred nami še močneje zablestel njegov
zgled in bosta po njem rasla naša vera v tvojo očetovsko
Previdnost in zaupanje v Marijino materinsko varstvo.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

6

4. dan

Kot duhovnika je Bog Antona Vovka pošiljal na razna
mesta. Najbolj se je odlikoval v Tržiču, kjer popravil
gospodarsko, pastoralno, prosvetno in duhovno življenje
župnije. Vendar teh uspehov ni nikdar pripisoval zgolj
svojim lastnostim in sposobnostim, temveč je vedno
ohranjal duha ponižnosti, zaradi katere je uspel v vsem,
česar se je lotil.

Molimo. Nebeški Oče, daj mi duha ponižnosti, da bom
lahko v celoti sprejemal tvojo voljo, kakor jo je
sprejemal škof Anton Vovk. Amen.
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Oče naš.
Zdrava Marija.
Slava Očetu.

Molitev za beatifikacijo:
O Bog, v škofu Antonu Vovku si dal svojemu ljudstvu
dobrega pastirja in pogumnega pričevalca za vero v času
preizkušnje. Prosimo te, poveličaj ga pred vesoljno
Cerkvijo, da bo pred nami še močneje zablestel njegov
zgled in bosta po njem rasla naša vera v tvojo očetovsko
Previdnost in zaupanje v Marijino materinsko varstvo.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
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5. dan

Ob začetku 2. svetovne vojne je Bog Antona Vovka
poklical v Ljubljano, da bi tam nadaljeval delo Božje
milosti. Najprej mu je bila poverjena pomembna vloga
rektorja Bogoslovnega semenišča, nato pa generalnega
vikarja in celo pomožnega škofa. Anton Vovk se ni
upiral Božji volji, saj si je preroško izbral škofovsko
geslo: »V Gospoda zaupam.«

Molimo. Nebeški Oče, škof Anton Vovk je neizmerno
zaupal v tvojega Sina Jezusa Kristusa. S takim
zaupanjem prihajam predte s to devetdnevnico v upanju,
da me boš uslišal v namenu, za katerega te prosim …, v
slavo tvojega od smrti vstalega Sina Jezusa Kristusa, ter
v korist beatifikaciji škofa Antona Vovka.
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Oče naš.
Zdrava Marija.
Slava Očetu.

Molitev za beatifikacijo:
O Bog, v škofu Antonu Vovku si dal svojemu ljudstvu
dobrega pastirja in pogumnega pričevalca za vero v času
preizkušnje. Prosimo te, poveličaj ga pred vesoljno
Cerkvijo, da bo pred nami še močneje zablestel njegov
zgled in bosta po njem rasla naša vera v tvojo očetovsko
Previdnost in zaupanje v Marijino materinsko varstvo.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
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6. dan

Anton Vovk je postal ljubljanski škof v težkih in
prelomnih letih slovenskega naroda. Razpet je bil med
tistim, kar bi moral delati kot škof, ter tistim, kar bi moral
delati kot zaveden Slovenec. Škof Anton ni ločeval, kot
pogosto ločujemo mi. Dobro je vedel, da brez Boga ni
ničesar, zato se je dobro zavedal, da bo Slovenec veren
ali pa Slovenca ne bo.
Molimo. Dobri Jezus, apostole si poklical, naj
nadaljujejo delo Tvoje milosti na zemlji. Tudi Antona
Vovka si poklical v zbor apostolov, kjer je z vso srčno
vnemo oznanjal tvoj evangelij in se trudil, da bi mu
sonarodnjaki ostali zvesti. Za njegovo zvestobo in
zavzetost ga nagradi z vencem svetništva, tudi s tem, da
mi na njegovo priprošnjo uslišiš namen, zaradi katerega
opravljam to devetdnevnico.
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Oče naš.
Zdrava Marija.
Slava Očetu.

Molitev za beatifikacijo:
O Bog, v škofu Antonu Vovku si dal svojemu ljudstvu
dobrega pastirja in pogumnega pričevalca za vero v času
preizkušnje. Prosimo te, poveličaj ga pred vesoljno
Cerkvijo, da bo pred nami še močneje zablestel njegov
zgled in bosta po njem rasla naša vera v tvojo očetovsko
Previdnost in zaupanje v Marijino materinsko varstvo.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
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7. dan

Škofu Antonu Vovku v času službe ljubljanskega škofa
ni bilo nič prihranjeno. Vrhunec svojega trpečega
preganjanja je doživel, ko so ga v Novem mestu zažgali.
Najbolj ga je bolelo zavedanje, v kakšno zver se lahko
človek spremeni, če je brez Boga. Za vsako ceno je
potrebno obdržati Boga v svojem življenju in svoje
življenje v Bogu, tudi za ceno mučeništva.

Molimo. Nebeški Oče, daj mi milost, da se ne bom bal
plačati še tako visoke cene, da bi Jezusa ohranil v svojem
življenju in sebe v Jezusu, saj življenje brez Jezusa ne
obstaja. Zato te v imenu Jezusa in v njegovo slavo
prosim, da me uslišiš v namenu, zaradi katerega se
obračam k tebi, ter v korist beatifikacije škofa Antona
Vovka.
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Oče naš.
Zdrava Marija.
Slava Očetu.

Molitev za beatifikacijo:
O Bog, v škofu Antonu Vovku si dal svojemu ljudstvu
dobrega pastirja in pogumnega pričevalca za vero v času
preizkušnje. Prosimo te, poveličaj ga pred vesoljno
Cerkvijo, da bo pred nami še močneje zablestel njegov
zgled in bosta po njem rasla naša vera v tvojo očetovsko
Previdnost in zaupanje v Marijino materinsko varstvo.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
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8. dan

Škof Anton Vovk je zgled trpečega služenja, saj kljub
vsem preizkušnjam ni izgubil miru, vedrine, dobre volje
in odprtosti za potrebe bližnjega. Takšno junaško
pričevanje je možno samo pri tistem, ki pred Jezusa
polaga vse svoje upe. In takšno junaško pričevanje Jezus
pričakuje od vsakega izmed nas, saj kakor pravi apostol
Pavel: »Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse
pripomore k dobremu« (Rim 8,28).

Molimo. Dobri Jezus, ljubitelj človeškega rodu, tebi je
vse mogoče, in vse pripomore k dobremu, ker vse ljubiš.
Naj kljub preizkušnjam in težavam ohranim milost
notranjega miru, dobre volje in odprtosti za potrebe
bližnjega, da bom prepoznal tvoje uslišanje svojega
namena, ki ga polagam predte, ter videl Antona Vovka s
častjo oltarja.
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Oče naš.
Zdrava Marija.
Slava Očetu.

Molitev za beatifikacijo:
O Bog, v škofu Antonu Vovku si dal svojemu ljudstvu
dobrega pastirja in pogumnega pričevalca za vero v času
preizkušnje. Prosimo te, poveličaj ga pred vesoljno
Cerkvijo, da bo pred nami še močneje zablestel njegov
zgled in bosta po njem rasla naša vera v tvojo očetovsko
Previdnost in zaupanje v Marijino materinsko varstvo.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
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9. dan

Anton Vovk je kot škof nadvse ljubil svoje duhovnike,
ki so mu bili zaupani. Vrata njegove pisarne so bila za
duhovnika vedno odprta. Vsakemu je prisluhnil in
vsakemu je skušal po svojih najboljših močeh pomagati.
Noč in dan je pri takratni oblasti prosil za tiste, ki so bili
zaprti in najbolj preizkušani. In trpljenje vsakega si je
potrpežljivo nalagal na svoja ramena. Zato boš ob prvi
priložnosti opravil sveto spoved. Preko duhovnika, ti
Bog pri sveti spovedi najlažje in najboljše podeli svojo
milost, usmiljenje in podporo.
Molimo. Sveti Duh tolažnik, daj mi milost, da bom
dobro premislil svoje življenje in z iskreno spovedjo vse
grehe, težave in slabosti preložil na Jezusova ramena.
Sveti Duh tolažnik, ki si po škofu Antonu Vovku mnoge
potolažil in spravil z Bogom, naj po sveti spovedi
postanem vreden uslišanja mojega namena … . Naj bom
vreden uslišanja v slavo in čast Jezusa Kristusa, mojega
Odrešenika in v korist beatifikacije Antona Vovka.
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Oče naš.
Zdrava Marija.
Slava Očetu.

Molitev za beatifikacijo:
O Bog, v škofu Antonu Vovku si dal svojemu ljudstvu
dobrega pastirja in pogumnega pričevalca za vero v času
preizkušnje. Prosimo te, poveličaj ga pred vesoljno
Cerkvijo, da bo pred nami še močneje zablestel njegov
zgled in bosta po njem rasla naša vera v tvojo očetovsko
Previdnost in zaupanje v Marijino materinsko varstvo.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
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Oris življenja škofa Antona Vovka:
Rojstvo:

19.05.1900

Birma:

1910

Prvo obhajilo:

1911

Matura:

28.5.1919

Vstop v semenišču:

1919

Mašniško posvečenje:

19.06.1923

Kaplan v Metliki:

od 1923 do 1926

Kaplan v Tržiču:

od 1926 do 1928

Župnik v Tržiču:

od 1928 do 1940

Kanonik v Ljubljani:

28.08.1940

Rektor v semenišču:

1944

Generalni vikar:

1945

Pomožni škof:

1.12.1946

Napad v Toplicah:

27.8.1947

Apostolski administrator:

17.9.1950

Zažig v Novem mestu:

20.1.1952

Ljubljanski škof – ordinarij:

26.11.1959

Ad limina pri papežu:

1.2.1960

Častni doktor Teološke fakultete:

20.10.1960

Ljubljanski nadškof:

22.12.1961

Smrt:

7.7.1963

Uslišanje prošenj sporočite na naslov:
Nadškofijski ordinariat
Ciril – Metodov trg 4
1000 Ljubljana
ali
nadskofija-ljubljana@rkc.si
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