Rožni venec za duhovne poklice
VESELI DEL

1. desetka:
»V šestem mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto
Nazaret, k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija« (Lk 1,27-27). – Bog je po angelu Mariji sporočil njeno poslanstvo. – Molimo, da bi Bog tudi danes
poslal »angele«, ki bodo poklicanim v duhovne poklice oznanili njihovo poslanstvo.
2. desetka:
»Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganilo v
njenem telesu. Elizabeta je postala polna Svetega Duha in je na ves
glas vzkliknila« (Lk 1,41-42). – Marija in Elizabeta sta radostni sprejeli svoje poslanstvo. – Molimo, da bi se poklicani v duhovne poklice
svojega poslanstva razveselili.

3. desetka:
»Marija pa je vse te besede (in dogodke ob Jezusovem rojstvu) shranila in jih premišljevala v svojem srcu« (Lk 2,19). – Marija je ob Božjem Sinu premišljevala o svojem poslanstvu. – Molimo, da bi se
poklicani v času priprave na svoje poslanstvo pripravljali po Marijinem
zgledu.

4. desetka:
»Ko so se dopolnili dnevi njenega očiščevanja po Mojzesovi postavi,
so ga prinesli v Jeruzalem, da bi ga postavili pred Gospoda« (Lk 2,22).
– Jožefa in Marije njuno poslanstvo ni vodilo v napuh pač pa v zvestobo in ponižnost. – Molimo, da bi se kandidati za duhovne poklice
utrjevali v zvestobi in ponižnosti.

5. desetka:
»Ker ga niso našli, so se vrnili v Jeruzalem in ga iskali« (Lk 2,45). Ko
so sveti straši izgubili Jezusa, so ga neprestano iskali, dokler ga niso
našli. – Molimo za vse, ki se pripravljajo na duhovni poklic, da bi Jezusa neprestano iskali, posebej ob preizkušnjah njihovega poklica.

SVETLI DEL

1. desetka:
»Brž ko je stopil iz vode, je zagledal nebesa, ki se razpirajo, in Duha,
ki se je spuščal nadenj kakor golob. In zaslišal se je glas iz nebes: 'Ti
si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje'.« (Mr 1,10). – Jezus je nastopil svoje poslanstvo z Božjo močjo. – Molimo, da bi Bog namenil
Božje moči vsem, ki so začeli opravljati svoje duhovno poslantvo.

2. desetka:
»Njegova mati je rekla strežnikom: 'Kar koli vam reče, storite'.« (Jn
2,5) – Jezus je svoj prvi čudež storil na prošnjo svoje Matere. – Molimo, da poklicani nikoli ne bi zametovali zgleda in pomoči Božje matere Marije.

3. desetka:
»Jezus je šel v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in govoril: 'Čas se
je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte
evangeliju'.« (Mr 1,14) – Jezus se je pri svojem zemeljskem poslanstvu trudil za spreobrnjenje ljudi in ne za všečnost ljudem. – Molimo,
da bi to veliko skrivnost, od katere je odvisna uspešnost apostolata,
spoznali tisti, ki služijo v duhovnih poklicih.

4. desetka:
»Vpričo njih se je spremenil. Njegov obraz je zasijal kot sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč.« (Mt 17,2) – Jezus je apostole
okrepil za njihovo poslanstvo z razodetjem na gori. – Molimo, da bi
vsi, ki služijo v duhovnih poklicih, prejemali dovolj notranje duhovne tolažbe, da ne bi obupali v prizadevanju za lastno svetost in svetost tistih, h katerim so poslani.

5. desetka:
»To delajte v moj spomin.« (Lk 22,19) – Jezus je naročil darovati sveto
mašo (evharistijo) do konca sveta. – Molimo, da nam nikoli ne bi
zmanjkalo pogumnih duhovnikov, ki bodo uresničevali njegovo naročilo.
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ŽALOSTNI DEL

1. desetka:
»Ko ga je obšel smrtni boj, je še bolj goreče molil.« (Lk 22,44) – Jezus
je uteho za svoje največje težave iskal v molitvi. – Molimo, da bi vsi
posvečeni prejeli milost iskati pomoč v molitvi, ter da bi tako vztrajali,
da pomoči ne bi iskali v različnih omamah.
2. desetka:
»Tedaj jim je izpustil Baraba, Jezusa pa dal bičati in ga je izročil, da bi
bil križan« (Mt 27,26). – Jezus je bil s krotkim prenašanjem krivih obsodb najbolj odrešenjsko rodoviten. Zlo ga ni zavedlo v zlo. Na njegovi
krotkosti so se grehi vse zgodovine razbili kakor morski valovi na
skalni pečini. – Molimo, da bi služabniki in služabnice v duhovnih poklicih zmogli kljubovati zlu, ki jih želi zavesti v zlo.

3. desetka:
»Iz trnja so spletli krono in mu jo dali na glavo in trst v njegovo desnico.
Poklekovali so pred njim, ga zasmehovali in govorili: 'Pozdravljen, judovski kralj'.« (Mt 27,29) – Jezus je vojake, ki so ga zasramovali, iz
srca ljubil. – Molimo, da bi Bogu posvečeni znali odrešenje prinesti
vsem, tudi tistim, ki jih zasramujejo.

4. desetka:
»Nesel si je križ in šel ven proti kraju, imenovanemu Kraj lobanje, po
hebrejsko Golgota.« (Jn 19,17) – Križ je moral Jezus nesti do konca,
da je na njem umrl. – Molimo, da bi poklicani v duhovni poklic svoj življenjski križ nosili do konca in na njem umrli blažene smrti po zgledu
svojega Odrešenika.
5. desetka:
»In nagnil je glavo in izročil duha« (Jn 19,30) – Jezus je ponižno sklonil glavo in umrl. – Molimo, da bi v poklicanih umrl stari človek in dal
prostor novemu Božjemu človeku.
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ČASTITLJIVI DEL

1. desetka:
»Marija Magdalena je šla in učencem sporočila: 'Gospoda sem videla,' in to, kar ji je povedal.« (Jn 20,18) – Jezus je vstal od mrtvih –
Molimo, da bi poklicani v duhovnih poklicih z besedami in dejanji najprej oznanjali resnico odrešenja, da bi bili Kristusove priče.
2. desetka:
»Ko so po njegovem odhodu strmeli v nebo, glej, sta stala pri njih dva
moža v belih oblačilih, ki sta rekla: 'Možje Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo?'« (Apd 1,10-11) – Apostoli so gledali v nebo – Naj tudi
posvečeni služabniki gledajo v nebo in iščejo ozko pot, ki vodi tja, da
bi po njej povedli vse ljudi.

3. desetka:
»Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati.« (Apd 1,4) – Apostoli niso govorili, kar so sami želeli, pač pa besede, navdihnjene od Svetega
Duha. – Molimo, da bi se srca poklicanih trajno razpoložila govoriti
jezik Svetega Duha.

4. desetka:
»Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem
Odrešeniku.« (Lk 1,46-47) – Marijina hvalnica je polna blaženega veselja. – Molimo, da bi Bog naklonil vsem rajnim služabnikom in služabnicam v duhovnih poklicih blaženo veselje ob Vnebovzeti v
nebesih.

5. desetka:
»Na nebu se je prikazalo veliko znamenje: žena, ogrnjena s soncem,
in luna pod njenimi nogami, na njeni glavi pa venec dvanajstih zvezd.«
(Raz 12,1) – Marija, kraljica nebes in zemlje je prva in glavna pomočnica posvečenim pri reševanju duš. – Molimo, da bi poklicani z Marijino pomočjo stopali k Bogu, kakor je Bog po Mariji prišel k nam. Daj,
da bi to s poukom in zgledom učili tudi druge.
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