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Gospod, usmili se. - Sveta Trojica, en sam Bog.

LITANIJE
V ČAST
PRESVETE
EVHARISTIJE

Presveta evharistija.
Molimo te.
Neizrekljivi dar Očeta.
Znamenje najvišje Sinove ljubezni.
Čudež ljubezni Svetega Duha.
Blagoslovljeni sad Device Marije.
Zakrament Kristusovega telesa in krvi.
Zakrament, ki je ovekovečil daritev na križu.
Zakrament nove in večne zaveze.
Spomin našega odrešenja.
Daritev hvale in zahvale.
Daritev pokore in sprave.
Prebivališče Boga med ljudmi.
Jagnjetova svatbena gostija.
Živi kruh, ki je prišel iz nebes.
Skrivna mana, polna sladkosti.
Pravo velikonočno Jagnje.
Krona duhovnikov.
Zaklad vernih.
Popotnica potujoče Cerkve.
Pomoč v naših vsakdanjih slabostih.
Zdravilo nesmrtnosti.
Skrivnost vere.
Opora upanja.
Vez ljubezni.
Znamenje edinosti in miru.
Vrelec čistega veselja.
Zakrament, iz katerega rastejo device.
Zakrament moči in rodovitnosti.
Predokus nebeške gostije.
Poroštvo našega vstajenja.
Poroštvo prihodnje slave.
Jagnje Božje…
Kruh iz nebes si nam podelil.
Ki ima vso sladkost v sebi.

V TEM ČASU
POSEBEJ MOLIMO
ZA SVETOST IN
STANOVITNOST
DUHOVNIKOV.

Molimo.
O Gospod, dobrotljivo sprejmi našo molitev in
daj, da bo v slavo tvojemu imenu in v korist za
odrešenje sveta. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
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Drage
Jezus je premagal smrt. Čas trpljenja je mimo. Nastopil je čas novega
življenja. Kolikor bolj smo vzeli zares postni čas, toliko globlje smo lahko
doživeli tudi veselje velikonočnega jutra. Kristjani smo ljudje upanja,
pravzaprav večni optimisti, ki zmoremo videti preko vsake težave, celo
preko smrti. Jezus ostaja za nas tisti, na katerega lahko stavimo vse, tudi
svoje življenje in smrt. Zanesemo se lahko, da je naše življenje varno le v
njegovih rokah. On je namreč plačal ceno naših grehov, odkupil nas je z
lastno krvjo. Zato smo osvobojeni suženjstva hudemu duhu in grehu. Ne
moreta nam več škodovati.
Velikonočna številka Nove rasti nam odkriva pomemben vidik našega
življenja s sveto evharistijo. V njej bomo razmišljali o adoraciji oziroma
češčenju najsvetejšega zakramenta. Nismo še vsi dovolj odkrili tega
zaklada. Mnogi pa že dolga leta črpajo moči za svoje življenje prav iz tega
vira. Mnogi duhovniki in redovne skupnosti vsako jutro preživijo nekaj časa
pred Najsvetejšim in Gospod jih napolni z globokim mirom ter jim da moč,
da živijo čez dan iz moči Njegove ljubezni. Vse nas vabim, da ponovno
odkrijemo veliko vrednost češčenja Najsvetejšega. Papež Janez Pavel II.
nas spominja, da je češčenje, ki ga izkazujemo evharistiji zunaj maše,
neprecenljive vrednosti: "Prijetno je muditi se pri njem in se kakor ljubljeni
učenec nasloniti na njegove prsi, da se nas dotakne brezmejna ljubezen
njegovega srca."
Spodbujeni s temi papeževimi besedami in zgledi v pričujoči številki se
odločimo v blagor sebi in tudi za nove duhovne poklice, da bomo radi
obiskovali in častili Gospoda v sveti hostiji.
Želim prijetno branje in veselo praznovanje velike noči.
Vlado Bizjak, urednik

Jaz gledam njega,
On pa mene

Si res predstavljamo, da nas
gleda Jezus, ko klečimo pred
Najsvetejšim? Ali se zavedamo, da
smo pred največjo Osebo, ki lahko
vstopi v naše življenje? Ali se
zavedamo, da je pred nami sam
Jezus, prav tisti, ki je trpel in umrl
na križu za nas in tretji dan vstal od
mrtvih? Da, pod podobo bele
hostije je navzoč naš Odrešenik.
»Jaz gledam Njega, On pa gleda
mene,« je izjavil sedemdesetletni
kmet, Ludvig Chaffengeon, ko ga
je Janez Vianney vprašal, kaj dela v
cerkvi
navsezgodaj
zjutraj.
Preprost zgled kmeta nam lahko
vzbudi vprašanje: Ali je naše srce
tako čisto in neobremenjeno, da
lahko izjavimo pred Najsvetejšim,
da se gledamo z Jezusom iz oči v
oči?
Morda nam danes manjka ravno
preprostosti, da bi lahko s preprostim srcem doumeli, da je
Jezus resnično navzoč v beli
hostiji. Ni težava v tem, da večina

ljudi ne veruje v Gospodovo
navzočnost v evharističnem kruhu,
ampak je težava v tem, da se tudi
kristjani, ki se imamo za bližje
Bogu, ne zavedamo dovolj, kako
blizu nam je Bog, ko ga gledamo v
hostiji.
Ko klečimo pred Najsvetejšim,
okušamo stanje, ki ga bomo
doživljali v nebesih. Edina razlika je
v tem, da zdaj Gospoda gledamo v
veri, v nebesih pa ne bo več
potrebna vera, ampak ga bomo
gledali v popolni ljubezni. Kako
imam odprte oči za Gospoda, je
pravzaprav odgovor na vprašanje,
kakšna je moja vera.
Ni tolika težava organizirati
molitveno uro pred Najsvetejšim.
Večja težava je v tem, koliko sem
dojemljiv za Najsvetejše. Pri
molitvenih urah, kjer je poudarek
na izgovarjanju besed, se lahko
pojavi nevarnost, da izgine občutek za Božjo navzočnost. Idealna
molitev pred Najsvetejšim je tišina.
Preprosto ne mislim na nič
drugega kot na to, da je pred mano
Jezus Kristus Odrešenik. V našem
vsakdanjiku smo veliko »bombardirani« z besedami in tudi sami

znamo »bombardirati« druge. Tako
lahko obilica besed pred Najsvetejšim postane »bombardiranje«
Boga. Naj bo vsaj čas, ki ga
preživimo pred Gospodom, čas
umirjene tišine, ki lahko postane
spontana molitev srca. Pred

drugi s pričevanjem vere zgled za
nas, postanimo tudi mi z lastnim
pričevanjem priče za druge.
Kristjani
postajamo
preveč
kristjani besede, obrambe, prepričevanja, ipd., kar je lahko v veliki
meri proti učinek. Če bi namesto

Gospodom je tako potrebno le, da
mu odpremo srce. Če verujem, da
je pred mano pod podobo kruha
navzoč Gospod, če upam, da mi
lahko Gospod kaže pot v življenju
in če ljubim Gospoda z vsem
srcem, potem je molitveni namen
že dosežen. Gospod me bo objel s
svojo usmiljeno ljubeznijo.
Preprosti zgledi, posebej še
zgled kmeta iz Vianneyeve župnije,
lahko k naši odprtosti h Gospodu
samo še pripomorejo. Kakor so

godrnjanja nad politiko in življenjem v današnjem svetu preživeli
ta čas pred Najsvetejšim, bi se
gotovo v našem življenju in v
življenju sveta kaj spremenilo. Zato
ne čakajmo, ampak pojdimo pred
odprti tabernakelj v cerkvi, kjer nas
čaka naš Odrešenik, in mu z vero,
upanjem in ljubeznijo na stežaj
odprimo tabernakelj našega srca.
Amadej Jazbec, CM

Kaj mi pomeni evharistija?
Lučka Skube, fokolarina
posvečena Bogu

Je srečanje z Njim, ki je v logiki
svoje neizmerne ljubezni ostal z
nami!
Ko sem spoznala Gibanje
fokolarov, sem razumela, da
moram življenje evangelija prenesti v svoje vsakdanje življenje.
Hkrati pa sem začela spontano
vsak dan zahajati v cerkev in se
hraniti z evharistijo, sicer mi je za
to zmanjkalo moči.
Ves dan skušam z vsemi padci
in začenjam znova prepoznavati
Jezusa v bližnjih, se navdihovati
ob njegovi Besedi, ga z bližnjimi
po medsebojni ljubezni privabiti v
našo sredo, saj je sam rekel: »Kjer
sta dva ali so trije zbrani v mojem
imenu, tam sem jaz sredi med
njimi …«
Ob prihodu v cerkev, ko mu
rečem: »Lep pozdrav, Jezus!« pa
vem, da je prišel trenutek srečanja
z Njim, živim. To je trenutek
avdience pri Vsemogočnem,
katerega lahko prosim vse: zase,
za Cerkev in njeno edinost, za
človeštvo z vsemi njegovimi
ranami in trpljenjem. Lahko mu

izročim svojo nemoč in nesposobnost, da bi bila takšna,
kakršno me želi On. Vem, da se
mu ne morem primerno zahvaliti
za njegov neizmeren dar, da
ostaja med nami, zato prosim
Marijo, njegovo mamo, da mi
pride na pomoč in s seboj pripelje
vse od tam zgoraj. Le oni vedo, kaj
je evharistija!! Prosim Marijo, da
ga ljubi, počasti, se mu zahvali …
tudi zame! Besede pred obhajilom: »… reci le besedo in ozdravljena bo moja duša!« mi veliko
pomenijo, zato ga prosim, da me
On sam “ozdravi” in si naredi
prostor. Po obhajilu pa čutim, da
sem povezana z vsemi, tudi s
tistimi v nebesih, ki nas spremljajo
s svojo ljubeznijo, ker nas On
povezuje »v eno telo«.
Ob slovesu prosim Jezusa, naj
mi pomaga živeti v ljubezni, kakor
nam je zapovedal, in tako skušam
ostati povezana z Njim skozi ves
dan. In začenjati ter vztrajati Zanj.
Hranjenje z evharistijo je zame
najvažnejši trenutek dneva!

Utrinki z romanja ministrantov v mariborsko stolnico na Slomškov grob
in DNEVA ODPRTIH VRAT v bogoslovju, v Slomškovem dijaškem
semenišču ter različnih moških in ženskih redovnih skupnostih.

TEDEN MOLIT VE ZA NOVE DUHOVNE POKLICE,
S V E T O S T I N S TA N O V I T N O S T P O K L I C A N I H ,
bo v Cerkvi na Slovenskem potekal od 27. aprila do 3. maja 2009.
V tem tednu poživimo svojo osebno molitev in se zavzeto
udeležujmo skupne molitve v domači župnijski cerkvi.

ŠKOFIJSKO SREČANJE
MOLIVCEV
za duhovne poklice
bo 26. aprila 2009 ob 15.00
ZA NADŠKOFIJO MARIBOR
v Alojzijevi cerkvi v Mariboru.
- 15.00 predavanje:
O molitvi za duhovne poklice
- 15.30 molitvena ura
- 16.00 sveta maša
ZA ŠKOFIJO CELJE
v Olimju
- 15.00 molitvena ura
- 16.00 sveta maša
Pridite, molimo!

M O L I T E V i n S V E TA M A Š A
za no ve du hov ne po kli ce in njihovo
sta no vit nost
bo v sre do, 15. aprila, 20. maja in 17. junija 2009,
ob 10. uri v ka pe li šol skih ses ter
na Stros smay er je vi 17 v Ma ri bo ru.
Vhod zadaj z dvo ri šča.
Pri čakujemo vas!

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, Petra Schintler in s. Štefka Klemen.
Odgovarja: Vladimir Bizjak.
Založila: Slomškova družba d.o.o. Maribor.
Prelom in priprava za tisk: Andrej Šauperl

