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Verujem, Gospod,
vendar naj verujem še trdneje;
upam, vendar naj upam še vztrajneje;
ljubim, vendar naj ljubim še ogneviteje;
obžalujem grehe,
vendar naj jih obžalujem še silneje.
Molim te kot prvi izvor,
želim kot poslednji cilj,
hvalim kot trajnega dobrotnika,
kličem kot milostljivega branitelja.

ZAHVALA
PO
SVETI
MAŠI

Tvoja modrost naj me vodi,
pravičnost vzdržuje,
dobrosrčnost tolaži,
mogočnost ščiti.
Darujem ti, Gospod,
svoje misli, naj se dvigajo k tebi;
svoje besede, naj govore o tebi;
svoja dejanja, naj se vrše po tebi;
svoje trpljenje, naj me tare zaradi tebe.
Hočem, kar hočeš ti;
hočem, ker hočeš ti;
hočem, kakor hočeš ti;
hočem, dokler hočeš ti.
Prosim, Gospod,
razsvetli razum,
vžgi voljo, očisti srce,
posveti dušo.

PROSIMO,
ZA ZVESTOBO
POKLICANIH

Podeli mi, dobri Bog,
popolno ljubezen do tebe,
pravo ljubezen do sebe,
gorečnost do bližnjega,
odklanjanje posvetnega.
Iz prošenj »papeža Klemena XI.«
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Drage
Smo že v pripravi in pričakovanju božičnega praznika. Kljub temu, da
narava postaja vedno bolj hladna in temna, prižigamo luči upanja, vero v življenje, ki je močnejše od smrti. Božično praznovanje nas krepi
tudi takrat, ko morda ne vidimo veliko uspehov naših prizadevanj za
duhovne poklice. Toda tudi v teh časih je prav, da molimo in delamo v
upanju, saj je Bog tisti, ki daje rast in blagoslov. Mi smo le nevredni služabniki, ki se trudimo narediti, kar moremo, sadimo, zalivamo in čakamo. Verujemo, da Gospod vidi in deluje na nam neznan način in da
ima v svojem načrtu pripravljene velike reči za nas vse. Apostol Pavel
z zaupanjem razmišlja: če nam je Bog dal svoje najdragocenejše,
svojega Sina, kako nam ne bi dal z njim tudi vsega drugega, da bi nas
rešil, da bi nam bil blizu. Če je Božji Sin postal človek, še več, če je za
nas postal kruh, kako bi ne mogli zaupati v njegov neskončni trud, da
bi nas ljubil do konca. Vse, kar je potrebno, je to, da hočemo sprejeti
njegov načrt ljubezni in sodelovati v njem, saditi in zalivati. Moliti in darovati želimo delo in trpljenje za izpolnitev njegovega načrta, načrta,
ki ga ima z duhovnimi poklici tudi v naši domovini.
Ko se pripravljamo na vseslovenski evharistični kongres, ki bo junija v
Celju, smo usmerjeni v evharistijo. Namenimo več svoje pozornosti
Jezusu, ki je vedno med nami pod podobo kruha, dobri pripravi na
obhajilo, molitvi pred najsvetejšim zakramentom, življenju iz moči, ki
jo prejemamo iz evharistije, in naše prizadevanje za duhovne poklice
bo bolj rodovitno.
Vlado Bizjak, urednik

EVHARISTIJA
– BOŽJI DAR
ZA ŽIVLJENJE
je geslo Slovenskega evharističnega kongresa,
ki bo v nedeljo, 13. junija 2010, v Celju zbral
okrog evharistične mize številne Slovence.
Namen Slovenskega
evharističnega kongresa
Evharistična skrivnost je »vir in
vrhunec krščanskega življenja«. Vsako prizadevanje za svetost, vsaka naša dejavnost, vse naše krščansko življenje mora črpati potrebno moč iz
evharistične skrivnosti in biti naravnano nanjo kot na svoj vrhunec.
Namen evharističnega kongresa
je spodbuditi vernike, da bi zares poglobili svoje poznavanje te svete
skrivnosti, razmišljajoč o njenih različnih vidikih. Vzporedno z globljim
poznavanjem evharistične skrivnosti
naj bi v vernikih rasla tudi živa vera in
ljubezen do Jezusa, ki se nam podarja pod podobo kruha. Kongres
želi vernike voditi do tega, da bi zavzeto obhajali evharistično skrivnost,
jo častili z vse obilnejšo zasebno molitvijo in s pobožnostmi, zlasti še v
slovesni procesiji, vendar tako, da
bodo vse oblike pobožnosti dosegle

svoj višek v slovesnem opravilu sv.
maše.
Namen evharističnega kongresa,
na katerega se pripravljamo, je torej
Kristusa postaviti v središče vsega
našega osebnega življenja, pa tudi v
središče življenja naših družin ter življenja vsega našega naroda.
Priprava na evharistični kongres
Zavzeta priprava na evharistični
kongres, ki je ni brez osebne odločitve vsakega posameznika, je poseben čas milosti za ves slovenski narod, so nekakšne
»duhovne vaje«, v
katerih si vzamemo več
časa, da bi
najprej v
sebi, v
svoji
družin i ,

župniji … poglobili osebni odnos do
Jezusa, navzočega v svetem Rešnjem Telesu. Ta odnos poglabljamo z
osebno molitvijo, z redno udeležbo
in dejavnim sodelovanjem pri sveti
maši (če je mogoče tudi kdaj med
tednom), z razmišljanjem o skrivnosti evharistije, s prebiranjem primerne literature, s poslušanjem nagovorov oz. razlage posameznih delov
svete maše, z redno (tedensko ali
mesečno) udeležbo pri češčenju
svetega Rešnjega Telesa v župniji …
Jezusa v sveti evharistiji častimo
zunaj maše navzočega v tabernaklju,
bolj slovesno pa, kadar je izpostavljen v monštranci ali med evharistično procesijo, najbolj slovesno pa
na škofijskih, narodnih ali mednarodnih evharističnih kongresih.

Molitev za pripravo na
slovenski evharistični kongres
Gospod Jezus,
pomagaj nam s svojo milostjo,
da se bomo v času priprave
na slovenski evharistični kongres
vedno bolj zavzeto in dejavno
udeleževali mašne daritve,
te z vedno večjo ljubeznijo
prejemali v svetem obhajilu
in te častili pod podobo kruha
kot svojega Odrešenika.
Amen.

Kaj je evharistični kongres?
Slovenski evharistični kongres bo
potekal na narodni ravni. Za nas je to
priložnost, da dejavno sodelujemo
pri »posebnem javnem izrazu češčenja evharistije«, pri shodu, h kateremu nas vabi Cerkev na Slovenskem,
tako da bi vsi skupaj evharistično
skrivnost bolje spoznali, jo bolj vzljubili, jo spet postavili v središče našega življenja, jo povezani v ljubezni in
edinosti javno častili ter iz nje bolj
polno zaživeli v vsakdanjem življenju.
Evharistični kongres torej mora
biti resnično znamenje vere in ljubezni v tem, da se ga v celoti udeleži
krajevna Cerkev, lahko pa se ji pridružijo tudi druge krajevne Cerkve.

Kaj mi pomeni
evharistija?
Sebastijan Valentan

Cerkev na Slovenskem se pripravlja na evharistični kongres, ki bo prihodnje leto v Celju. V tej pripravi stopa pred nas v naslovu izraženo vprašanje: Kaj mi pomeni evharistija? Ali
ob njej doživljam Božjo navzočnost?
Ali verjamem, da se Kristus tudi danes daruje za nas?
Bl. Anton Martin Slomšek je zapisal, da je evharistija »sonce božje
službe, jedro naše vere, srce pobožnosti, živi vir svetosti in vsake pomoči
za dušo in telo«. Kaj več bi lahko še
zapisali? V teh štirih pogledih ali razodetjih je Slomšek zaobsegel bistvo
evharistične skrivnosti.

Kot diakon morem biti sedaj še
bliže oltarju. Tako mi še bolj prihaja v
zavest in v moje srce misel, da je »evharistija vir in višek vsega krščanskega življenja«.

Novi bogoslovci
Za duhovniški poklic se je letos odločilo 15 fantov. V ljubljansko
bogoslovje jih je vstopilo 8, in sicer pet iz ljubljanske nadškofije
ter trije iz koprske škofije; v mariborskem bogoslovju so na novo
štirje bogoslovci: trije iz mariborske nadškofije in eden iz škofije
Celje. Trije bogoslovci pa se na svoje duhovniško poslanstvo
pripravljajo v tujini: dva iz neokatehumenske skupnosti in eden iz
skupnosti Emanuel.

Sem Sašo Komes in prihajam iz Bistrice ob Dravi, župnija
Sv. Jakob v Limbušu. Svoj klic v sebi čutim že od ranih ministrantskih let, zato sem v drugem letniku srednje šole
vstopil v Slomškovo dijaško semenišče. Ob premišljevanju
in molitvi ter mnogoterih potrditvah iz okolja sem se odločil
nadaljevati po poti veselja. Boglonaj za vaše molitve!

Sem Robi Sekavčnik in prihajam iz župnije Ravne na Koroškem. Star sem 20 let. Končano imam Srednjo zdravstveno šolo. Letos sem se vpisal v 1. letnik Teološke fakultete ter v Slomškovo bogoslovno semenišče v Mariboru. O klicu v posvečeno življenje Jezusu sem resneje začel razmišljati v srednji šoli in tako je letos pomladi kot
strela z jasnega udarila končna odločitev, vstopil bom.

Sem Matjaž Kladnik, prihajam iz župnije Slivnica pri Celju. Obiskoval sem gimnazijo v Celju, po maturi pa sem se odločil za
študij teologije. Dve leti sem študiral kot laik, nato pa sem se
odločil, da vstopim v bogoslovje. Težko je z enim stavkom povedati, zakaj sem se tako odločil. Začelo se je s preprostim
dvomom, ki so ga v meni vzbudili ljudje, ki jih zelo cenim in spoštujem. Počasi pa je začel ta dvom preraščati v poklicanost in
odločitev za bogoslovje. Zato sem danes tukaj, da odgovorim na ta klic.

Sem Matjaž Paar in prihajam iz Dravograda, župnija Sv. Janeza evangelista. Po opravljeni srednji šoli za ekonomskega tehnika in po končanem študiju za poslovnega sekretarja sem se
zaposlil in imel načrt, da si ustvarim družino. Prišlo pa je drugače; po obisku duhovnega seminarja na Kureščku in s pomočjo duhovnega vodje sem vedno bolj spoznaval, da ima
Bog zame drugačen načrt, kot sem ga imel jaz. Po daljšem
prečiščevanju in oklevanju sem se odzval na ljubeče Božje povabilo, saj verujem, da Bog najbolje ve, kaj je zame dobro, in zato sem se odločil za vstop v bogoslovje.

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, 16. decembra 2009, 20. januarja in 17. februarja 2010 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!

D U H O V N E VA J E
za molivce za duhovne poklice
Nazarje, 12. – 14. marec 2010
Vodi in prijave zbira:
Vlado Bizjak, S trossmayerjeva 15,
2000 Maribor
tel. 0590/ 80 463
Lepo vabljeni!

PRIPOROČAMO V MOLITEV
dan odpr tih vrat, ki bo v mariborskem bogoslovju, Slomškovem dijaškem semenišču
in različnih redovnih skupnostih,
v soboto, 6. marca 2010.

ŠKOFIJSKO
SREČANJE MOLIVCEV
bo v nedeljo,
18 . a p r i l a 2 010 .

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

