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Dovolj ti je moja milost!
Uvod nik
Sveta Monika
Moj mož je stalni diakon
Novomašniki mariborske metropolije 2008

"Dovolj ti je moja milost!"

"Kaj bom v življenju? Ima Bog res načrt
tudi za moje življenje!? Kako naj ga odkrijem?" Tako ali podobno se sprašuje
marsikateri mlad človek. Pristno iskanje
življenjske poklicanosti zajame vsega
človeka. Včasih poklicani v prisluškovanju Duhu dokaj hitro zazna nakazano
mu smer. Za druge je iskanje poklicanosti prava avantura, ki prinaša s seboj
notranje boje in napetosti. V vsem tem
iskanju ima molitev nenadomestljivo
mesto.
"Dovolj ti je moja milost!" (2 Kor 12,9) dobi odgovor apostol Pavel in isto velja za
tebe, ki iščeš. Molitev te v teh bojih in napetostih krepi in hrani.
Uči te čakati, potrpežljivo in zaupno, v
prepričanju, da bo Bog prošnjo sprejel
in ti odkril svoj načrt za tvoje življenje. Tebi, ki kličeš in prosiš.

Pomaga ti, da se odpoveš lastnim ambicijam, da bi lahko sprejel pričakovanja,
vprašanja, želje Drugega - Očeta, ki lahko v Sinu tebi - iskalcu, pove za pot.
Prava molitev v srcu rojeva morda najlepšo prošnjo, kar jih je izreklo človeško
srce: "Ostani z mano, kajti proti večeru
gre in dan se je že nagnil" (prim. Lk
24,29).
"Tako prosi tisti, ki ve, da se brez Gospoda v življenju hitro naredi noč, brez Njegove besede tema nerazumevanja in
zmeda v identiteti: življenje postane nesmiselno in brez poklicanosti. Tako kliče tisti, ki morda še ni odkril svoje poti,
sluti pa, da bo ob Njem našel samega
sebe, kajti samo On ima "besede večnega življenja" (Jn 6, 67-68), (CD 76,
35d).

Uvodnik
Drage molivke in molivci,

za nami je velikonočni čas. Binkoštno izlitje Svetega Duha nas usposablja, da
živimo vsak dan iz njegove moči in njegovih navdihov.
Isti Sveti Duh bo kot vsako leto tudi letos
29. junija, na praznik svetih apostolov
Petra in Pavla, po rokah slovenskih škofov zaznamoval izbrane može z neizbrisnim pečatom duhovništva. Zato bi lahko
pričujočo številko Nove rasti poimenovali tudi 'novomašna' številka, saj prinaša novice o letošnjih novo posvečenih
duhovnikih.
Molivci bi jo lahko poimenovali kar 'nagradna' številka, saj v njej na nek način
najdete nagrade. Novomašniki so v res-

in spomni, da nobena vaša molitev in žrtev ni zaman. Končno tudi vse bralce in
molivce vabim, da se udeležite mašniških posvečenj, ki bodo v nedeljo, 29. junija popoldne, v stolnicah naših škofij.
Prav je, da kandidate, za katere ste molili, pospremite tudi ob tej njihovi pomembni življenjski prelomnici.
Mnogi izmed vas se boste morda tudi
udeležili novih maš. Spomnim se, kakšno presenečenje je bilo zame, ko me je
med čestitkami po koncu nove maše
prišla pozdravit in čestitat tudi skupina
neznanih ljudi. Predstavili so se, da so
molivci za duhovne poklice iz neke celjske župnije in da so molili zame, sedaj
pa so mi prišli čestitat ob mojem prazniku. Neverjetno, kaj takega nisem pričakoval. Bilo mi je v veliko osebno spodbudo in zavest, da me vedno spremlja
molitev in žrtev tudi mnogih neznanih
ljudi, na katero se lahko zanesem.
Vi, drage molivke in molivci, na svojih
molitvah nosite mnoge duhovne poklice. Ohranite to svojo dragoceno poslanstvo in ga ne zanemarite, čeprav
se tega mi, ki smo molitev deležni, velikokrat ne zavedamo ali se vam ne znamo prav zahvaliti ali dovolj ceniti. Bog,
ki ima preštet vsak las na naši glavi,
vam ne bo ostal dolžan.

nici nagrada za vse vaše molitve in trpljenje, ki ste ga darovali zanje. Naj vas Prijetno branje,
predstavitev novomašnikov spodbudi

Vlado Bizjak

Sveta Monika,
vdo va, god: 27. av gust

sv. Monika in sv. Avguštin

V GLOBINO

Večina stvari, ki jih poznamo
iz življenja svete Monike, prihaja iz spisov njenega preljubega sina svetega Avguština.
Tako v njegovem najbolj znanem delu Izpovedi lahko preberemo: Pač pa ne mislim
molčati o tem, kar se mi poraja iz duše o tvoji služabnici, ki
me je v mesu nosila, da sem
se rodil za večno življenje. Ne
o njenih, o tvojih darovih hočem govoriti." (IX. knjiga).
Monika je bila rojena leta 332 v kraju Tagaste v Numidiji (današnji Souk Ahras v Alžiriji) v krščanski druži-

ni. Iz njenega otroštva je poznana
anekdota, ki jo omenja tudi sv. Avguštin. Starši so jo večkrat pošiljali
v klet po vino, da ga je natočila iz
sodov in prinesla na mizo. Obenem
pa je Monika, ki je sicer veljala za
trezno dekle, vsakič tudi sama popila malo vina. Nekega dne je to odkril
suženj in Moniko je bilo sram ter je
takoj prenehala s to razvado. Kmalu
po tem dogodku je bila krščena in
od takrat dalje je živela krepostno
življenje.
Ko je izpolnila leta, primerna za možitev, so ji starši priskrbeli moža,
pogana Patricija. Bil je človek nasilnega značaja, tako da je bil njun
dom redko napolnjen s srečo. Vendar je Monika njegove izbruhe prenašala s potrpežljivostjo, čeprav je
bil njen mož tudi nestrpen do krščanstva. Vsakodnevni zgled prijaznosti in dobrote je končno dobil
svoj odgovor, ko je Patricij leto pred
svojo smrtjo sprejel njeno vero.
Skupaj sta imela tri otroke, že omenjenega Avguština, Naviga in hčerko Perpetuo.
Avguština, ki je bil od vseh najbolj
sposoben, sta starša poslala v Karthagino (v današnji Tuniziji), da bi se
izobrazil v omiki in kulturi. A to je s
seboj prineslo tudi težave, saj je Avguštin podlegel mladostniškemu ta-

vanju od enega užitka k drugemu.
To je njegovo mater zelo prizadelo
in ko se je vrnil domov, mu zaradi
zbliževanja s herezijo manihejcev ni
pustila živeti doma. Iz tega obdobja
pa nam je znano tudi Monikino videnje, ko se ji je v žalovanju nad svojim sinom prikazala postava in jo
vprašala za vzrok njene žalosti. Dobila je odgovor, da naj si obriše solze, kajti njen sin je z njo. To je pomenilo, da bo prišel čas sinovega
spreobrnjenja. Vseeno je trajalo še
9 let, da se je to res zgodilo, vendar
Monika ni obupala in je vztrajno
molila in prosila za ta dogodek. Ko
se je Avguštin odpravljal v Rim, mu
je želela slediti, a ker je skrivaj odpotoval, se je za njim odpravila z
eno naslednjih ladij. Ko je izvedela,
da je njen sin v Milanu, mu je sledila tudi tja. Tam je Avguštin prišel
pod vpliv znanega škofa sv. Ambroža in našla je sina, ko je ta že opustil manihejsko vero. Obenem je Mo-

nika zvesto sodelovala v življenju
milanske cerkve z molitvijo in karitativnim delom.
Naposled je vendarle napočil trenutek Avguštinovega spreobrnjenja, ki
je tudi podrobno opisan v njegovih
Izpovedih. Kljub temu, da je imel ženo in otroka, se je odločil za posvečeno življenje. Škof Ambrož ga je
krstil ob praznovanju velike noči. To
je bil vrhunec Monikinega življenja.
Kmalu po tem naj bi se Avguštin skupaj s svojo mamo in prijatelji vrnil v
rodni Tagest, a je Monika hudo zbolela in naposled umrla. Ene izmed
njenih poslednji misli so bile: "Pokopljite moje truplo kjerkoli; zavoljo njega si ne delajta nemira in skrbi! Prosim vaju samo tega, da se me spominjata ob oltarju Gospodovem, kjerkoli že bosta!" Avguštin, ta sin mnogih solz, zato v Izpovedih poziva svoje bralce k molitvi za starše.
Prav Monikine molitve so spodbudile mnoge generacije, da jo častijo
kot zavetnico poročenih žena in zgled materinstva. Obenem je tudi
priprošnjica za rešitev
otroških duš in za vzgojo težavnih otrok. Njene
relikvije se danes nahajajo v Rimu, v cerkvi,
posvečeni njenemu sinu. Njena simbola sta
pas in solze.
Tadej Rifel

Moj mož je
stalni diakon
Novembra 2004 je bilo v ljubljanski stolnici
posvečenih šest mož v stalne diakone in
med njimi je bil tudi moj mož Tone. Doma je z
ljubljanskega barja, izhaja iz tradicionalno
verne družine z devetimi otroki. Spoznala
sva se na študentskih srečanjih, kjer smo
obravnavali pisma apostola Pavla. Že takrat
sem opazila, da je Tone duhovno naravnan
fant, da je zanesljiv in zvest.
Po več kot tridesetih letih zakona se je na
povabilo našega nekdanjega župnika in
duhovnega vodje p. Silvina odločil za službo stalnega diakona. Začutil je, da ga Bog
kliče v svojo službo in se je celo zbal, da bi
se njegov "tukaj sem" izgubil v množici neodgovorjenih klicev.
Njegovo diakonsko vodilo je: "Ljubi Gospoda svojega Boga iz vsega srca, z vso dušo,
z vso močjo in z vsem mišljenjem in svojega
bližnjega kakor samega sebe." Zaveda se,
da pride s posvečenjem tudi milost, da bo
zmogel ljudem prinašati svoje življenjske izkušnje, razumevanje in veselje.
Diakonsko posvečenje je vplivalo tudi na
najin odnos in odnos do sina in hčere, čeprav sta že odrasla. Želiva si, da bi najini
otroci in vnuki v tej dobi potrošništva ohranili vero, ostali Jezusovi prijatelji in mu z veseljem sledili.
Sinu in hčeri sva skušala dati občutek varnosti in hkrati občutek, da se lahko osamo-

svojita. Ker sta oba že v obdobju, da si lahko
ustvarita svoji družini, sva midva zapustila
domače "gnezdo" in si našla nov dom v župniji Polzela. Odločitev je bila premišljena,
čeprav ni bila lahka. Upava, da je bila taka
Božja volja, saj je Tone v novem župniku dobil dobrega mentorja, ki ga premišljeno uvaja v naloge, za katere meni, da jih zmore.
Zaradi moževega diakonata lahko postane
najino življenje bolj kakovostno in odgovorno. Mogoče šele sedaj razumem, kaj pomeni postaviti Boga na prvo mesto. Kot žena
diakona pa si želim, da ga ne bi ovirala pri
njegovi poklicanosti. Zanj pa, da bi znal poiskati pravo ravnovesje v svojih vlogah kot
mož, oče, dedek in diakon, da bi znal pričevati s potrpežljivostjo, zgledom, dobroto in
ljubeznijo. Frančiškan p. Pavle pravi v eni od
svojih pesmi: "Nihče še ni bil zveličan, ker ni
grešil, ampak ker je ljubil."
Jana Založnik, Polzela

NOVOMAŠNIKI MARIBORSKE METROPOLIJE 2008
Celjska škofija:
mašniško posvečenje bo 29. junija 2008 ob 15. uri v celjski stolnici.
Jager Klemen
župnija Dramlje
Nova maša:
6. 7. 2008 ob 10.00
Novomašno geslo:
"Kdor hoče ljubiti, živeti; ta mora poljubiti križ!" (S. Kosovel)

Kosem Drago
župnija Loka
pri Zidanem Mostu
Nova maša:
13. 7. 2008 ob 10.00
Novomašno geslo:
"Glej, tvoja Mati" (Jn 19,27)

Mariborska nadškofija:
mašniško posvečenje bo 29. junija 2008 ob 15. uri v mariborski stolnici.

Družovec Jani
župnija Sv. Trojica
v Slov. Goricah
Nova maša:
6. 7. 2008 ob 10.00
Novomašno geslo:
"Bodi kri življenja tem,
ki v meni iščejo srce."

Emeršič Robert
župnija Hoče
Nova maša:
6. 7. 2008 ob 10.00
Novomašno geslo:
"Slavim te, Oče!"
(Mt 11,25)

Motaln Jože
župnija Tinje
Nova maša:
6. 7. 2008 ob 10.00
Novomašno geslo:
"Vera, upanje, ljubezen."
(1 Kor 13,13)

Murskosoboška škofija:
mašniško posvečenje bo 29. junija 2008 ob 16. uri v murskosoboški stolnici.
Pučko Marjan
župnija:
Kapela - sv. Marija Magdalena
Nova maša:
6. 7. 2008 ob 10.00
Novomašno geslo:
"Vi ste luč sveta!" (Mt 5,14)

Pripo ro ča mo
ŠKO FIJ SKI MO LIT VE NI DAN
ZA DU HOV NE PO KLI CE
bo v so bo to, 13. sep tem bra:
- za nad ško fi jo Ma ri bor na Ptuj ski Go ri
-za ško fi jo Ce lje v Pe trov čah
-za ško fi jo Mur ska So bo ta v Tur ni šču
P o drob nej ši spo red bo kas ne je ob jav ljen v Dru ži ni.

MOLITEV in SVETA MAŠA
za nove duhovne poklice
in njihovo stanovitnost
bo v sredo, 18. junija 2008, ob 10. uri
v kapeli šolskih sester
na Strossmayerjevi 17 v Mariboru.
Vhod zadaj z dvorišča.
Pričakujemo vas!
Tretjo sredo v juliju in avgustu
molitvene ure in svete maše ne bo.
Ponovno bo v septembru.

OSEB NO VO DE NE DU HOV NE VA JE V TI ŠI NI
Pri lož nost za glob lji stik s se boj, z Bo gom in od kri va nje ži vljenj ske po kli ca nos ti.
Za če tek 8. 7. ob 17. uri za klju ček 12. 7. 2008 s ko si lom.
Kraj: Dom du hov nih vaj Me ki nje pri Kam ni ku.
Šte vi lo ude le žen cev je ome je no.
Pri ja ve in in for ma ci je:
s. Štef ka Kle men, Gre gor či če va 20, 2000 Ma ri bor
tel. 02 / 25 24 472 ; e-na slov: stef ka.kle men@rkc.si

Izdal: Center za duhovne poklice mariborske nadškofije, Slomškov trg 20, 2000 Maribor
http://cdp.nadskofija-maribor.si
Uredniški odbor: Stanislav Slatinek, Amadej Jazbec, Srečko Fras in s. Štefka Klemen.
Odgovarja: Vladimir Bizjak. Založila: Slomškova družba d.o.o. Maribor.
Prelom in priprava za tisk: Andrej Šauperl

