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»Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje,
ker si to prikril modrim in razumnim,
razodel pa otročičem …
Nihče ne spoznava, kdo je Sin,
razen Očeta, in nihče, kdo je Oče,
razen Sina in tistega, komur hoče Sin razodeti«
(Lk 10,21-22).

V evharistiji Kristus vrača Očetu vse, kar
od njega izhaja. Tako se uresničuje globoka skrivnost pravičnosti stvarstva do
Stvarnika.
Človek mora dati Stvarniku čast, tako da
daruje z dejanjem zahvale in hvale vse, kar
je od njega prejel. Človek ne sme izgubiti
čuta za to dolžnost, ki jo mora spoznati in
izpolnjevati samo on skupaj z drugimi
zemeljski bitji, in to kot stvar, ki je ustvarjena po Božji podobi.
To naj bo naša zaveza.
PROSIMO
ZA SVETOST IN
STANOVITNOST
LETOŠNJIH
NOVOMAŠNIKOV

Jezus, veliki duhovnik, ki si pri zadnji
večerji postavil daritev svete maše.
Usmili se nas!
Janez Pavel II. v Dar in skrivnost.

Uvodnik
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Drage
Običajno jeseni pobiramo različne sadove, ko govorimo o duhovnih
poklicih, pa se to na nek način dogaja že v juniju. No, lahko bi to povezali tudi z žetvijo, ki se dogaja v teh dneh. Mladeniči, ki so se leta trudili in pripravljali, so dozoreli in bodo na praznik sv. Petra in Pavla posvečeni v duhovnike, mašnike. Letos so tega lahko še posebej veseli,
saj bodo tega zakramenta deležni prav ob letu duhovnikov in v letu
priprave ter obhajanja evharističnega kongresa.
V pričujoči reviji so na kratko predstavljeni, pa ne predvsem zaradi
naše radovednosti, pač pa zato, da bi jih lažje priporočili v Božje varstvo. Res jih priporočam v molitev, saj jih svet, v katerega gredo oznanjat evangelij, ne bo sprejemal vedno odprtih rok in bodo postavljeni
na marsikatero preizkušnjo. V teh dneh po binkoštnem prazniku kličimo nanje Svetega Duha, saj bi brez njega tudi apostoli bili brez moči.
Naj bo njihovo srce odprto za njegove navdihe na eni strani, na drugi
strani pa čuteče za stiske in tegobe sodobnega človeka, ki velikokrat
sam ne ve, kaj išče, v resnici pa išče tisto edino, kar umiri njegovo
srce: Boga.
Evharistija, ki je način, kako sklepamo zavezo z našim Bogom, in v
katero se bomo v tej številki revije tudi poglabljali, naj nam bo opora in
navdih za vsakodnevne izzive, ki jih pred nas postavlja življenje.
Vlado Bizjak, urednik

V GLOBINO

EVHARISTIJA
- ZAVEZA

Besedo »zaveza« slišimo vsakikrat v
osrednjem, najsvetejšem delu sv.
maše: »To je kelih moje krvi, nove in
večne zaveze, ki se za vas in za vse
preliva v odpuščanje grehov.«
»Nova in večna zaveza« je dopolnitev
vseh »starih in začasnih« zavez, ki jih
je Bog sklepal z ljudmi v vsej
zgodovini odrešenja, o čemer beremo v Svetem pismu stare zaveze. Ob
listanju po Svetem pismu lahko ugotovimo, da je vse skupaj pravzaprav
ena sama zgodovina sklenjenih zavez med Bogom in ljudmi. Od tistih
»osebnih«, sklenjenih s posamezniki,
do slovesno sklenjenih z vsem ljudstvom.
Ves čas pa so preroki napovedovali
»novo in večno zavezo«, ki jo je uresničil Jezus Kristus. Prvo dejanje te
zaveze je Božje učlovečenje, s katerim se je Bog za vedno in popolnoma
združil s človekom. Drugo dejanje je
njegova prelita kri za nas. Jezus je
pri zadnji večerji govoril o »krvi zaveze« in se s tem navezal na »stare
zaveze«, potrjene z obredom krvi.
Tako je po Božjem naročilu Abraham
razpolovil daritvene živali in položil
vsako polovico nasproti drugi (prim 1
Mz 15,9-18). Mojzes pa je v znamen-

je sklenjene sinajske zaveze polovico krvi žrtvovanih juncev poškropil
po oltarju, z drugo polovico pa je
pokropil zbrano ljudstvo z besedami:
»Glejte, to je kri zaveze, ki jo je Gospod po vseh teh besedah sklenil z
vami« (2 Mz 24,8).
Ti »krvavi obredi« so imeli za Izraelce
globok pomen, saj je kri zanje pomenila življenje (prim. 1 Mz 9,4-5). To
lahko po eni strani razumemo, kot da
je bilo življenje sámo zagotovilo trdnosti in nepreklicnosti sklenjene zaveze, po drugi strani pa, da je sklenjena zaveza prinašala življenje.
V primeru »nove in večne zaveze« velja oboje. Jezus oltarja in nas ni
pokropil s krvjo darovanih živali ampak s svojo lastno krvjo. S tisto krvjo,
ki edina lahko očisti, umije in posveti;
ki edina lahko zagotovi trdnost,
nepreklicnost, večnost. Jezus je zastavil svoje življenje. Hkrati pa sta njegovo življenje in njegova kri vir naše-

ga življenja. Jezusova daritev je transfuzija, s katero je njegova kri pritekla
v naše izsušene žile in nam vrnila življenje. Ta njegova »krvodajalska akcija« je zastonjski dar. Medtem ko je
sinajska zaveza pogodba, s katero
sta obe strani zavezani nečemu, je
»nova in večna« zaveza pravzaprav
enostransko dejanje, dejanje »za vas
in za vse«, dejanje ljubezni in ne
pravno dejanje. S to zavezo nismo
»zvezani«, kar bi nam onemogočalo

Skrivnost je, da se popolnoma
darujemo in ničesar prostovoljno ne ohranimo zase. Jezus je bil na križu ves daritev.
Niti vlakna njegovega telesa in
občutja njegove duše ni bilo, ki
ne bi bilo darovano Očetu, vse
je bilo na oltarju. Vse, kar nekdo drži zase, je izgubljeno,
ker imamo v posesti samo to,
kar damo«. (R. Cantalamessa)
Tisto, kar človek obdrži zase,
da bi ohranil kanček svobode
v odnosu do Boga, onesnaži
vse drugo. (Iz Hoje za Kristusom)

gibanje, pač pa smo v »navezi«,
kar nam omogoča varen vzpon in
preživetje.
In te zaveze se ne le spominjamo,
ampak smo pri njej navzoči, ko obhajamo sv. evharistijo, ki je ponavzočenje Gospodove daritve.

Luka Mihevc, župr.

V razmislek:
- Ali doživljam sv. mašo kot zavezo med Bogom in mano?
- K čemu me »zavezuje« sv. maša?
- Kaj je moj del zaveze z Bogom?

stolna župnija Celje - sv. Danijel
Nova maša 4. julija 2010 ob 10.00.
»Kruh pa, ki ga bom dal jaz,
je moje meso za življenje sveta« (Jn 6,51).

Posvečena bosta 29. junija 2010 ob 16.00 v celjski stolnici.

župnija Šturje
nova maša 4. julija 2010 ob 10.00
»Brez mene ne morete storiti ničesar« (Jn 15,5).

župnija Borjana,
nova maša 4. julija 2010 ob 10.00
»Jezus, vate zaupam.«

Posvečeni bodo 29. junija 2010 ob 17.00 na Sveti Gori.

župnija Komenda,
nova maša 4. julija 2010 ob 10.00
»Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka« (Ps 23,1).

župnija Unec,
nova maša 4. julija 2010 ob 10.00
»Veselje v Gospodu je vaša moč« (prim. Neh 8,10).
Posvečena bosta v soboto, 26. junija 2010 ob 16.00 v ljubljanski stolnici.

2010

župnija Prvačina,
nova maša 11. julija 2010 ob 10.00
Vedno bolj in bolj mi vero utrjuj,
upanje, ljubezen v srcu pomnožuj.

Novomašniki

župnija Šentjur pri Celju
Nova maša 11. julija 2010 ob 10.00.
Novomašno geslo:
»Kdor najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi« (N. Zaplotnik).

2010

župnija Ptuj - Sv. Peter in Pavel,
nova maša 4. julija 2010 ob 10.00
»Jezus, vate zaupam.«

župnija Sv. Jurij v Slov. goricah,
nova maša 4. julija 2010 ob 10.00
»Moja njiva so srca ljudi« (A. M. Slomšek).
Posvečena bosta 29. junija 2009 ob 15.00 v mariborski stolnici.

stolna župnija Murska Sobota,
nova maša 11. julija 2010 ob 10.00
»Vse zmorem v njem, ki mi daje moč« (Flp 3,14).

Novomašniki

posvečen bo 29. junija 2010 ob 16.00 v murskosoboški stolnici

župnija Ljubljana - Bežigrad
nova maša 4. julija 2010 ob 10.00
»Nobena stvar nas ne bo mogla
ločiti od Božje ljubezni v Jezusu Kristusu,
našem Gospodu« (prim. Rim 8,39).

župnija Ljubljana - Ježica
nova maša 4. julija 2010 ob 10.00
"Kjer je namreč vaš zaklad,
tam bo tudi vaše srce" (Lk 12,34).
župnija Selca nad Škofjo Loko
nova maša 11. julija 2010 ob 10.00
"Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni ... " (Rim 8,35).
Posvečeni bodo v soboto, 26. junija 2010 ob 16.00 v ljubljanski stolnici.

župnija Mozirje
nova maša 11. julija 2010 ob 10.00
"Bog je zvest."
Posvečen bo 29. junija 2010 ob 16.00 v celjski stolnici.

PRIPOROČAMO

ŠKOFIJSKI MOLIT VENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE
bo v soboto, 11. septembra, in sicer:
- za škofijo Celje v Petrovčah
- za škofijo Koper na Sveti Gori
- za nadškofijo Ljubljana na Brezjah
- za nadškofijo Maribor na Ptujski Gori
- za škofijo Murska Sobota v Veliki Polani
- za škofijo Novo Mesto na Zaplazu.
Podrobnejši spored bo kasneje objavljen v Družini.

Romanje k Mariji Pomagaj na Brezje
Vsako tretjo nedeljo v mesecu popoldne posamezne dekanije romajo
na Brezje in molijo za duhovne poklice. Zberejo se ob 15.00 uri za
molitveno uro pred Najsvetejšim, ob 16. uri pa je somaševanje.
Razpored romanj:
20. junija Zagorje ob Savi,
17. julija Ljubljana Center,
15. avgusta Radovljica.
Vabljeni ste tudi molivci za duhovne poklice
iz drugih dekanij oz. župnij.

M O L I T V E N E U R E i n SV E T E M A Š E z a
D U H OV N E P O K L I C E ,
v cerkvi šolskih sester na Strossmayerjevi 17 v
Mariboru - tretjo sredo v juliju in avgustu ne
bo. Molitvena ura bo ponovno v septembru.
V B O G O S L OVJ U Č A K A J O
N OV E B O G O S L OVC E !
Zavzeto molimo!
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

