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Pred nami je najlepši in najzahtevnejši del cerkvenega leta – postni čas. Ta pa ni le v odpovedovanju
hrani in pijači, ampak v prenavljanju naše umrljive
narave. Cerkev v teh dneh ponavlja, da je človek
prah (1 Mz 3,19), da smo grešni in da nas zato čaka
smrt (Rim 6,23). Toda ustvarjeni smo za življenje,
veselje in svetost. V sebi nosimo kal večnega življenja (CS 18,1). Da bi dosegli ta cilj, trpimo zaradi
svoje nepopolnosti, grehov in smrti. Cerkev nas
vabi, da se spreobrnemo, da uskladimo svoj um,
razum in srce.
Spreobrniti se pomeni, vrniti se k Bogu Ljubezni,
bližnjemu in samemu sebi. Štiridesetdnevni post
je čas duhovne obnove, čas posebnih milosti (2
Kor 6,2). Jezus sam jih nakazuje, saj pravi, da so to:
miloščina, molitev in post. Izkoristimo jih v letu dobrodelnosti. Še bolj se posvečajmo molitvi in s svojimi darovi podpirajmo bogoslovce.
Kako živeti letošnji post? Lahko se odločimo za
pot ljubezni, to je za »življenje«. Jezus sam pravi:
jaz sem pot, resnica in življenje. Izberimo to »življenje«, odpovejmo se samemu sebi iz ljubezni, vzemimo svoj križ ter hodimo za Jezusom. To so morda povsem vsakodnevna opravila: desetka rožnega venca za nove duhovne poklice, prenašanje
bolezni, osamljenosti, onemoglosti, padcev …Vse
delajmo iz ljubezni. Apostol Pavel bi rekel: »Živimo v ljubezni« (Ef 5,2). To ni program samo za letošnji post, to je program za vse življenje. Pogumno! Delajmo, molimo in si prizadevajmo za nove
duhovne poklice in za njihovo stanovitnost ter edinost.

Srečko Fras, žpk
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Leto 2011 prinaša kar nekaj pomembnih stvari, tako za naše glasilo
kot za mariborsko Molitveno zvezo. Najprej omenimo veselo novico,
da je Nova rast z novim letom res zrasla, sicer ne po obsegu strani,
pač pa glede na sodelavce in glede na področje, ki ga pokriva. Z letošnjim letom postaja Nova rast glasilo molivcev vseh slovenskih škofij in ne več le mariborske metropolije oziroma mariborske Molitvene
zveze za duhovne poklice. K sodelovanju so pristopili predstavniki ljubljanske, novomeške in koprske škofije. Tega smo veseli, saj ne gre le
za pričevanje edinosti, ampak tudi za združevanje razpršene moči različnih škofij. Preprosto: skupaj zmoremo več in bolje. Naročniki izven
mariborske metropolije, ki že prejemate glasilo, boste odslej obogateni tudi z dogajanjem v vaših škofijah, pridružili pa se nam bodo lahko
še novi bralci iz vašega področja.
Poleg zgoraj naštetega je letošnje leto za mariborsko nadškofijo kar
dvakrat jubilejno, najprej za Center za duhovne poklice, ki ga je mariborski ordinarij dr. Franc Kramberger ustanovil pred 25. leti in ki svoje
poslanstvo vse do danes odlično vrši. Pred 20. leti pa je ustanovil Molitveno zvezo za duhovne poklice. Tema obletnicama bomo v letošnjih številkah namenili nekaj pozornosti.
Sicer pa bi lahko letošnjim številkam dali tudi naslov »Dobrodelnost in
duhovni poklici«, saj bomo v letu dobrodelnosti in solidarnosti namenili tema temama osrednje mesto. Srečali se bomo tudi z nekaterimi
pričevanji duhovnih poklicev, katerih karizma je ravno dobrodelnost
ali karitativnost. Seveda pa boste vedno tudi dobro obveščeni o aktualnem dogajanju s področja duhovnih poklicev v vaših škofijah.
Naj bo leto 2011 blagoslovljeno za vas vse,
Vlado Bizjak, urednik
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za služenje
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Duhovni poklic je dar
za človeštvo in Cerkev.

Foto: S. Skralovnik

V GLOBINO
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Duhovni poklic vsebuje včlenitev človeka v Kristusovo poslanstvo. Iz tega
sledi, da je bistvo in temelj služenja v
duhovnem poklicu globoka osebna
vez z Jezusom Kristusom.
Tisti, ki se odloči za služenje v duhovnem poklicu, mora poznati Jezusa
Kristusa od znotraj, mora ga osebno
srečati in se ga naučiti ljubiti. Za služenje v tem poklicu je najbolj pomembno, da si človek molitve. Brez močne
duhovnosti ne more nihče vztrajati v
služenju v duhovnem poklicu. Od Kristusa se mora naučiti, da ni pomembna samo učinkovitost ali uspeh. Ne
sme delati na tem, da si ustvari zanimivo ali prijetno življenje, da okrog sebe zbere skupino oboževalcev ali pri-

stašev, ampak mora delati za dobro
vseh. To je njegov resnični interes.
Vsak, ki se da na razpolago za služenje, ve, da mora sadove svojega dela
zaupati Gospodu in mirno opravljati
svoje dolžnosti. Če se danes nekateri
v služenju v duhovnih poklicih počutijo preobremenjeni, utrujeni in frustrirani, je to zato, ker bi na vsak način
hoteli videti sadove svojih naporov.
Notranja povezanost s Kristusom rojeva ljubezen do ljudi, iz nje izhaja volja, da jim služi. Kdor je odkril Kristusa
v njegovi intimnosti in Ga pozna neposredno, ve, da ta odnos daje smisel
vsemu služenju in prinaša v življenje
lepoto, luč in svobodo.
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Ljubezen do Kristusa vodi k ljubezni
do vsega, kar je njegovega, tudi k ljubezni do Cerkve. Samo v realnem občestvu, ki je Cerkev, srečamo Kristusa. Pripravljenost ljubiti Cerkev in živeti z njo ter služiti Kristusu v njej je
dokaz, da imamo globoko in resno
razmerje z Gospodom.
Za to pa je potreben tudi poklic molivca, ki je tudi poklicanost za služenje. Molitev more izprositi tiste drže
zaupanja in predanosti, ki so potrebne, da nekdo izreče svoj lastni »da«,
premaga strahove in negotovosti ter
odgovori na božji klic. Vsak duhovni
poklic se rojeva iz molitve. Molitev je
ena najbolj množičnih poti za ustvarjanje nove občutljivosti, čuta in nove
kulture duhovnih poklicev. Vsaka molitvena pobuda, pa naj bo bogoslužna, občestvena, osebna, družinska,
ima molitveno vrednost, obenem pa
je šola molitve.

Velikokrat ne znamo prav prositi.
Jezusova ljubezen nas uči, naj si med
seboj podarjamo takšno ljubezen, ka-
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kršno nam je podaril On. Želi, da si
podarjamo popolno ljubezen, vse do
podaritve samega sebe. Takšna ljubezen, kot jo On želi, ni iz človeške
moke, lahko jo prejmemo samo kot
njegov dar z vztrajno molitvijo in srečevanjem v zakramentih.
Ni mogoče iznajti druge osebne izkaznice duhovnih poklicev in kristjanov, kakor je ljubezen.
Maše, zakramenti, molitve so vir, iz
katerega je treba črpati moč za ljubezen, ki ni ljubezen po meri človeka,
temveč božja ljubezen, vse do žrtvovanja samega sebe.
Ne bojmo se moliti za nove duhovne
poklice. Pokažimo na tak način voljo
do služenja in ljubezen do Cerkve.
Ervin Mozetič, žpk

V razmislek:
- Kako je z mojim služenjem za duhovne poklice v molitvi in z
obhajanjem zakramentov?
-

Kako je z mojo molitvijo
za tiste, ki že služijo v
duhovnih poklicih?

-

Katera vrsta molitve je
zame šola služenja? Bi
lahko molil več? Bi moral moliti bolje? Bolj povezan z Marijo, ki moli z
apostoli v pričakovanju
Svetega Duha?
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Iz življenja

Molitvena zveza
za duhovne poklice v Mariboru

Leta 1991, torej pred dvajsetimi leti, je sedanji
nadškof dr. Kramberger ustanovil Molitveno
zvezo za duhovne poklice (MZDP). V tistem času se je kazala velika kriza glede novih
duhovnikov, saj se je v dvajsetih letih (od leta
1970 do 1990) število mariborskih bogoslovcev
zmanjšalo iz sto osem na zgolj osemnajst!
Potem ko je bilo mariborsko bogoslovje domala
prazno, je jeseni leta 1991 – spomladi je bila ustanovljena Molitvena zveza – v prvi letnik bogoslovja vstopilo štirinajst bogoslovcev, naslednje leto pa dvanajst, med njimi sem bil tudi jaz.
Tudi naslednje generacije so bile številčnejše od
povprečja tistih let pred ustanovitvijo Molitvene
zveze. Spomnim se, ko sem bil v tretjem ali
četrtem letniku in smo molili za dvanajst novih bogoslovcev v naslednjem letu. V začetku
septembra nam jih je še manjkalo znatno število, tako da smo rekli: »Nič ne bo iz tega.«
Ob začetku oktobra jih je bilo enajst. Eden od teh je imel za novo leto prometno nesrečo,
zadel ga je vlak in ga v avtomobilu potiskal petdeset metrov pred seboj, nato je vse skupaj zgrmelo z mosta več metrov globoko in pristalo tik ob reki. Bil je čudež. Niti praske
ni imel in ko se je vrnil iz bolnišnice, kjer je bil samo na opazovanju, je rekel: »Jaz sem se
znova rodil, jaz sem tisti dvanajsti bogoslovec, za katerega ste molili.« To je nekaj osebnih spominov, iz katerih lahko brez dvoma zaključimo, da je bila ustanovitev Molitvene
zveze ne le previdnostna poteza, ampak tudi učinkovita in otipljiva!
Naj bo to moje pričevanje spodbuda vsem molivcem in morda tudi škofijam, v katerih
molitvena zveza še ni zaživela. Poleg te spodbude želim ob dvajsetletnem jubileju na
kratko predstaviti oziroma obnoviti tudi temeljne pomene naše zveze, ki je med drugim
zaslužna tudi za revijo Nova rast, ki nas vse petkrat na leto obogati. Ob tem lahko vsi
člani obnovite svojo pripadnost in dejavnost.
Ob ustanovitvi MZDP je bilo rečeno, da ne želi biti konkurenca že drugim molitvenim
zvezam, ampak dopolnitev in priložnost še za tiste, ki drugam niso vključeni, sicer pa je
zasnovana tako, da ni nobenih ovir, da tisti, ki so že vključeni v kakšno drugo molitveno
gibanje, ne bi mogli sodelovati tudi pri tej molitveni zvezi. Za razliko od drugih naj bi bila
MZDP ne le usmerjena v to, da med verniki prebuja odgovornost za duhovne poklice,
ampak želi živeti predvsem v družinah in v župnijah. Ugotavlja se namreč, da je pomanjkanje duhovnih poklicev tudi posledica pomanjkanja molitve v družinah – mlade družine
skoraj ne molijo več skupaj in starši velikokrat niso več odprti za to, da bi se njihovi otroci odločili za duhovni poklic. Prav tako je pomembno, da je v vsaki župniji živa zavest
molitve in dela za duhovne poklice.
MZDP je torej molitveno občestvo družin, skupin in posameznikov, ki spodbuja in poživlja molitev in delo za duhovne poklice. V molitveno zvezo se lahko včlani vsakdo, ki je
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pripravljen moliti in delati za duhovne poklice v župniji. Kot prve so povabljene družine,
da bi poživile skupno družinsko molitev … k molitvi pa so povabljeni tudi vsi posamezniki in vse razne skupine v župniji (mladinske, ŽPS, ministranti, bralci).
Člani vsak dan molijo za duhovne poklice: ali posebno molitev ali desetko rožnega venca ali očenaš, zdravamarijo in Slava Očetu z vzklikom »Kraljica apostolov, prosi za nas!«
ali drugo primerno molitev. Udeležujejo se
mesečnih (ali tedenskih) župnijskih
molitvenih srečanj za duhovne poklice,
kakor je v navadi v župniji. V župniji si člani
iz svojih vrst izberejo tudi voditelja, tudi zastopnika v ŽPS, ki skrbi za molitvena
srečanja, molivce povezuje, vodi seznam
molivcev in komunicira z župnikom in
škofijskim voditeljem. Zavetnik in glavni
vzor MZDP je sveta Družina – glede na
glavni namen spodbujanja molitve po
družinah. Sedež zveze je v Mariboru, in sicer v cerkvi sv. Alojzija, ki je bila dolga leta bogoslovna cerkev.
Nekaj kratkih dejstev in spodbud naj bo torej v premislek vsem župnijskim molitvenim
zvezam, da bi ob jubileju le-te še bolj zaživele in zacvetele.
Vlado Bizjak

V zadnji številki Nove rasti je prišlo pri predstavitvi bogoslovcev do tiskarskega
škrata (zamenjana imena in priimki ob fotografijah). Za neljubo napako se
iskreno opravičujemo in ponovno objavljamo fotografije z ustreznimi podatki.

Andrej NAGLIČ,
župnija Semič

BOŠTJAN GORIŠEK,
župnija Sodražica

DOMEN ŠKRLJ,
župnija Šentjernej

MATEJ GNIDOVEC,
župnija Ihan

ROMAN IVANETIČ,
župnija
Ribno pri Bledu

SIMON VIRANT,
župnija Ajdovec

ŠTEFAN HOSTA,
župnija
Ljubljana Šiška

TINE POVIRK,
župnija Žužemberk
v Suhi krajini

PRIPOROČAMO
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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 dekanijskih
duhovnikov.
Razpored romanj:
20. 3. dekanija Trebnje,
17. 4. dekanija Ljubljana Center,
15. 5. dekanija Šenčur.
Vabljeni ste tudi molivci za duhovne poklice iz drugih
dekanij oz. župnij.

D U H OV N E VA J E z a m o l i vc e z a
d u h ov n e p o k l i c e
Nazarje, 11.–13. marec 2011
Vodi in prijave zbira:
Vlado Bizjak, Slomškov trg 20,
2000 Maribor
tel. 0590/ 80 463, gsm 041/ 337 929
Lepo vabljeni!

MOLITEV in SVETA MAŠA za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost,
Srečanje je vsako tretjo sredo v mesecu (16. marca, 20. aprila in 18. maja 2011) ob 10. uri, v kapeli šolskih sester
na Strossmayerjevi 17 v Mariboru. Vhod zadaj z dvorišča.
Pričakujemo vas!
DAN ODPRTIH VRAT za spoznavanje duhovnih poklicev
bo potekal v soboto, 5. marca 2011.
V Mariboru bo program oblikovan glede na letošnje pastoralno leto krščanske dobrodelnosti
in solidarnosti pod naslovom “Ali boš šel tudi ti mimo?”.
Program:
• ob 9.00 skupni program v Slomškovi dvorani,
• ob 10.00 obisk skupnosti,
• ob 12.00 zaključek v mariborski stolnici.
Informacije:
Center za duhovne poklice (Barbara Skralovnik),
 center.duhovnipoklici@slomsek.net ali
 barbara.skralovnik@nadskofija-maribor.si,
 059/ 080 310, od ponedeljka do petka med 10.00 in 14.00 uro.
V Ljubljani bo program potekal od 9.30 dalje v pastoralnih prostorih župnije Ljubljana
Koseze. Sobotno dopoldne bo prepleteno s pesmijo (9.30), pričevanji (10.00) in obiskom
skupnosti Notredamskih sester (11.00). Mladi pa se bodo na različnih stojnicah srečali tudi s
predstavniki in predstavnicami drugih redov, bogoslovci in duhovniki. Srečanje bomo zaključili s skupno molitvijo v koseški cerkvi ob 12.00.

Informacije:
Igor Dolinšek, Podutiška cesta 20, 1000 Ljubljana,  igor.dolinsek@rkc.si;  01/517 10 64.
Gregor Celestina, Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid,  gregor.celestina@rkc.si, 01/582 22 03.
Izdal: Center za duhovne poklice mariborske nadškofije, Slomškov trg 20, 2000 Maribor,
http://cdp.nadskofija-maribor.si
Uredniški odbor: mariborska nadškofija (Stanislav Slatinek, Barbara Skralovnik),
ljubljanska nadškofija (Jure Ferlež), celjska škofija (Luka Mihevc), koprska škofija (Ervin Mozetič),
murskosoboška škofija (Srečko Fras), novomeška škofija (s. Mirjam Černigoj).
Založila: Slomškova družba d.o.o. Maribor, prelom in priprava za tisk: Andrej Šauperl, naklada 9100 izvodov

