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Troedini Bog, zahvaljujemo se ti,
da si Cerkvi dal papeža Janeza Pavla II.
in da je v njem sijala nežnost tvojega očetovstva,
slava Kristusovega križa in sijaj Duha ljubezni.
Popolnoma je zaupal v tvoje neskončno usmiljenje
in v Marijino materinsko priprošnjo.
Bil nam je živa podoba Jezusa dobrega pastirja
in nam pokazal svetost kot vzvišeno merilo
vsakodnevnega krščanskega življenja,
da bi dosegli večno občestvo s teboj.
Na njegovo priprošnjo nam, če je tvoja volja,
nakloni milost, za katero prosimo v upanju,
da bo kmalu prištet med tvoje svetnike.
Amen.

Foto: S. Skralovnik

Molitev za
milosti na
priprošnjo
blaženega
Janeza
Pavla II.

15.6.2011

PROSIMO ŠE POSEBEJ ZA NOVOMAŠNIKE,
DA BI JIH VSAK DAN PODPIRALA BOŽJA MILOST!
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Uvodnik
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Dra
Žito dozoreva in kmalu bo žetev. Podoba tega letnega časa ustreza
Jezusovi podobi, ki jo uporabi, ko govori o duhovnih poklicih. Ko vidi
množice ljudi, razkropljene in izmučene, reče svojim učencem: »Žetev
je obilna, delavcev pa malo. Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje
delavce na svojo žetev« (Mt 9,37–38). Približuje se čas novih maš, ko
bodo dozoreli tudi služabniki, da bi bili poslani na delo, na žetev. Nad
številom delavcev, ki bodo letos poslani, najbrž ne moremo biti najbolj
navdušeni; cela mariborska metropolija, na primer, bo letos ostala
brez škofijskega duhovnika. Vendar ne obupujemo. Vztrajamo v molitvi in delu za duhovne poklice. Vemo, da število ni tisto, ki je najpomembnejše, saj je končno dvanajst neukih apostolov poneslo Kristusovo blagovest po vsem svetu.
V letošnjem letu premišljujemo, kako je duhovni poklic vedno poklic, ki
je poln dobrodelnosti. Ko evangelist Luka v Apostolskih delih v enem
stavku povzame Jezusovo življenje, pravi, da je »hodil je iz kraja v kraj
ter delal dobra dela« (Apd 10,38). To bi moral biti tudi povzetek življenja vsakega, ki se je odločil, da gre za Njim. V tej številki si boste lahko
prebrali razmišljanje župnika, za katerega bi lahko rekli, podobno kot
za Jezusa, da njegovo življenje najbolje opisujejo prav dobra dela.
Tudi vi, dragi molivci in molivke, ste dobrodelniki. Vsaka vaša molitev
in žrtev je dobro delo, ki ga storite zastonj, vendar gotovo ne zaman, iz
ljubezni do Cerkve in duhovnih poklicev. Teh molitev, časa in darovanih žrtev se ne da poplačati z ničemer. To so stvari, ki ostanejo večno
in ne minejo, kajti kar je narejeno iz ljubezni, ostane.
Zato ne morem reči drugega kot: »Hvala vam!« Gospod ve za vse, tudi
za to, kar bodo te molitve in žrtve doprinesle. Če že ne morda veliko po
številu, pa zato toliko bolj duhovnike, redovnice in redovnike, ki bodo
upodobljeni po Njegovem dobrem in svetem Srcu.
Vlado Bizjak, urednik
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Sestre karmeličanke iz Mirne Peči

Molitev kot dobrodelnost

Večni vzor »molitve kot dobrodelnosti« je Jezus, ki je hodil po zemlji in
delil dobrote. Bil je neprestano povezan z Očetom, umikal se je v samoto
in molil. »Moj Oče dela do zdaj in tudi
jaz delam« (Jn 5,17), je rekel Jezus.
Tudi Devica Marija je vsemogočna po
svoji priprošnji, ker je Bogu dala vse,
zato ji ničesar ne odreče. Naša sv.
mati Terezija Avilska je molitev cenila
kot pot svetosti in je vse življenje živela iz prepričanja, da je vse milosti prejela po poti molitve, ki jo je opisala kot
»prijateljski in zaupen pogovor z Njim,
o katerem vemo, da nas ljubi«. Glede
učinkov molitve je mati Terezija zelo
stroga. Pravi namreč, da po njih vidimo, ali smo dobro molile – ali res mo-

limo ali pa le iščemo sebe in užitek ob
molitvi.
Življenje duše in duha sega preko meja našega telesa. Jezus pove neki duši: »Po svojem telesu si v samostanu
jetnica, tvoje delovanje pa mora segati daleč preko samostana: pripadaš
namreč Cerkvi, ki je njen vesoljni svet,
ker so vse duše ustvarjene za Cerkev.« Vse to dela molitev – zato naj
prosimo vsak dan, vsako jutro za vse,
kar potrebujemo in za ljudi, ki so v potrebi. Bog usliši vsako dobro in velikodušno molitev, ker On sam moli v nas.
Sveti Favstini je Jezus rekel: »Od tebe
želim dela usmiljenja, ki morajo izhajati iz ljubezni do mene. Usmiljenje
moraš izkazovati bližnjim vedno in po-

Foto: S. Skralovnik

V GLOBINO
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bolnega očeta in to trpečo družino.
Bilo je v začetku postnega časa. Malo pred Veliko nočjo nas je presenetila iskrena zahvala te žene, ki jo navajamo dobesedno: »Moč molitve je
neizmerna. Kako doživet je postni
čas, ko so letos prvi dan posta zdravniki ugotovili tumor na roki moža in
očeta naših štirih otrok. In kako globoko je upanje in moč, ki nam jo je
Bog dal v vsakodnevnem prejemanju
svete Evharistije, in ob misli, da nekje
v samostanu tudi molijo za našega
»atka« in za našo družino ... Ves čas
posta nam je Bog v mislih
dajal besede: »Vaša žalost
se bo spremenila v veselje.« In ko sem jaz – mama
– tudi čez dan pokleknila in
molila, so me pomirile besede: »Se morda bojiš?
Vrzi se v roke moji Previdnosti. Pri tebi sem – na tvoji strani.« Trdno smo prepričani, da smo to milost
prejeli tudi po vaših molitvah. In prav
za praznično cvetno nedeljo smo prejeli sporočilo veselja, da bolezen našega »atka« ni rak! Jezus je živ in dela čudeže. Hvalimo Boga in Mater Marijo za čudovita dela v naši družini in
za uslišanje prošenj, ki prihajajo iz
srca.«
Molitve torej ni težko razumeti kot dobrodelnosti, saj nima meja, obsega
vse čase in prostore, ker je Bog neskončen, vsemogočen in večen. Je
Bog z nami – Emanuel.
Foto: Flickr.com

vsod, temu se ne moreš ne odtegniti,
ne izgovarjati in ne opravičevati. Dajem ti tri načine izkazovanja usmiljenja bližnjim: 1. delo, 2. beseda, 3. molitev; v teh treh stopnjah je zajeta polnost usmiljenja in je neizpodbiten dokaz ljubezni do mene« (742). In spet
drugič ji je rekel: »Hči, potrebujem daritev, napolnjeno z ljubeznijo, kajti samo ta ima vrednost pred menoj. Veliki
so dolgovi sveta, storjeni zoper mene;
odplačajo jih lahko čiste duše s svojo
žrtvijo, daritvijo, z duhovnimi deli
usmiljenja« (1316). Med delom je vsak

14:08

prosti trenutek porabila za vzdihljaje,
ki jih je namenila dušam v vicah. S
svojo molitvijo je preprečila hudo
neurje in posledično veliko gmotno
škodo ter odvrnila šibo Božje jeze iz
ljubljenega mesta.
Naša prošnja in molitev poleg dušnih
dobrin zajema tudi časne (npr. za
zdravje). Prejele smo prošnjo matere
štirih nedoraslih in nepreskrbljenih
otrok, naj molimo za zdravje njenega
moža, za katerega pravijo zdravniki,
da ima raka. Priporočile smo Bogu
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Franc Prelc

Blaženi papež Janez Pavel II. in sedanji papež Benedikt XVI. nam odpirata pot v tretje tisočletje na različne načine. Kot dobra učitelja nam vztrajno ponavljata zakone nove evangelizacije, ki jih je drzno začrtal 2. vatikanski koncil.
Troje širokih vrat, troje poti za njimi, troje osnovnih pravil na njih sta postavila v temelj novega tisočletja prav z zadnjimi tremi sinodami, na katerih se izbrani škofje iz celega sveta v
Vatikanu učijo, da bi naprej učili, kaj je Duh govoril Cerkvi na koncilu za to tretje tisočletje.
Enajsta redna škofovska sinoda nam je razkrivala EVHARISTIJO kot vir in vrhunec življenja
in poslanstva Cerkve. Brez nje je Skrivnostno telo – Cerkev le teološki pojem in ne more
prepričati današnjega človeka in današnje družbe o tekmovanju udov v tem, ves svet obsegajočem Telesu, ki vse povezuje v edinosti, služenju, učinkovitosti, sreči. Zato vsakodnevna udeležba pri evharistiji ni več nepotrebna ali predrzna zahteva za posebej posvečene
Bogu, ampak normalna odločitev za mnoge laike, ki žive v svetu in hočejo v tem zunanjem
božjem gradu dosegati svetost. Te prakse se uresničujejo v mnogih cerkvenih gibanjih in
doživljajo vedno večjo podporo v župnijah, kjer mislijo resno z novo evangelizacijo.
»Dvanajsta redna škofovska sinoda, ki je bila v Vatikanu od 5. do 26. oktobra 2008 je razpravljala o Božji Besedi v življenju in poslanstvu Cerkve. Bila je izraz poglobljenega srečanja s
Kristusom, Očetovo Besedo, ki je povsod tam, kjer sta dva ali
so trije zbrani v njegovem imenu,« je zapisal papež Benedikt
XVI. v apostolski spodbudi Gospodova beseda. V tem bogatem dokumentu nas vabi, naj to besedo živimo, da jo bo
svet videl. Pravi, da se je ta Beseda zmanjšala tako zelo, da je
lahko šla v jasli, postala je otrok, da bi postala razumljiva
vsem. Zdaj to besedo lahko slišimo, saj ima glas, ima pa tudi
obraz, ki ga lahko vidimo – obraz Jezusa iz Nazareta. Vidijo
ga lahko vsepovsod, če mu mi pričevalci to omogočimo z
medsebojno ljubeznijo med nami (prim. točko 12).
Trinajsta sinoda, ki se napoveduje in pripravlja ter ji je papeževa okrožnica LJUBEZEN V RESNICI utrla pot z dvema temeljema: pravičnost in skupno dobro, bo pomagala, da družbeni
nauk Cerkve prenesemo v ta ranjeni svet tudi s prepričljivim
prostovoljskim zastonjskim prispevkom. Tako bo Karitas kot
tretji steber nove evangelizacije vrnil ljudem upanje.
Triletni program v Skupnosti Srečanje, dvoletni program v Vrtnici, ki jima osebno že leta sledim in mnogi drugi podobni programi, ki se porajajo v naročju Cerkve kot odgovor na sodobne rane, nosijo v sebi pogoje za uspešno osebno rast, oblikujejo pogoje za globoko bratstvo in postavljajo temelje uresničenega socialnega nauka Cerkve.
Iz gibanj in takih skupnosti Bog pokliče vedno več kandidatov za uspešne terapevte in resne delavce za duhovne in
druge zahtevnejše poklice.

Foto: S. Skralovnik

Nova evangelizacija za nove duhovne poklice
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Iz novih oblik Bogu
posvečenega življenja

LUKA DEMŠAR

JANEZ RUS

Nova maša: 3. julij 2011
ob 10.00, Ribno.

skupnost Emanuel
Nova maša: 3. julij 2011
ob 9.00,
Trbovlje – sv. Martin.
»Jaz sem prišel, da bi
imeli življenje in ga imeli
v obilju.« (Jn 10,10)

»V Gospoda zaupam.«
(Ps 11,1a)

GAŠPER KOČAN
Nova maša: 10. julij 2011
ob 10.00, Zgornje Gorje.
»Po Tebi žeja mojo dušo,
moj Bog.« (Ps 63,2)

JURE KOŽELJ
Nova maša: 10. julij 2011 ob
10.00, Tunjice.
»In glejte: jaz sem z vami vse
dni do konca sveta.«
(Mt 28,20)

GREGOR ROGELJ

Posvečen bo v nedeljo, 26. junija 2011,
ob 16.00 v ljubljanski stolnici.

Iz redovnih skupnosti
Cistercijan br. NIKOLAJ ARACKI
Nova maša: 3. julij 2011
ob 11.00 v baziliki
Žalostne Matere Božje
v Stični.
»Velike reči mi je storil
Vsemogočni in njegovo ime je sveto.«

Salezijanec ANTON GRM

Nova maša: 3. julij 2011 ob
10.00, Preserje.
»Ker je On, ki je dal
obljubo, vreden zaupanja.« (Heb 10,23)

Foto: S. Skralovnik

MAKSIMILJAN JANI
TUŠAK
Nova maša: 3. julij 2011
ob 10.00, Slovenj Gradec.
»Ostani z nami, Gospod.«
(prim. Lk 24,29)
Ponovitve novih maš:
10. julij 2011 ob 10.00 Sele, Sv. Rok (MB)
17. julij 2011 ob 10.00 Selca nad Škofjo Loko (LJ)
24. julij 2011 ob 10.00 Velika Dolina, Sveti Jakob
st. – Ponikve (NM)
Posvečeni bodo v nedeljo, 26. junija 2011, ob
16.00 v ljubljanski stolnici.

Nova maša: 3. julij
2011 ob 10.00 v župnijski cerkvi sv. Križa,
Videm – Dobrepolje.

»Moj jarem je prijeten
in moje breme je
lahko.« (Mt 11,30)
Posvečena bosta v nedeljo, 26. junija 2011,
ob 16.00 v ljubljanski stolnici.

Škofija Koper
GAŠPER LIPUŠČEK
Nova maša: 10. julij 2011
ob 10.00 v župnijski
cerkvi Marije Vnebovzete
v Tolminu.

»Govori, Gospod, tvoj
hlapec posluša!« (1 Sam 3,9)
Posvečen bo 29. junija 2011 ob 17.00
v konkatedrali Kristusa Odrešenika v Novi Gorici.

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:
17. julij Litija,
21. avgust Ljubljana Šentvid,
18. september Ljubljana Vič/Rudnik.
Vabljeni ste tudi molivci za duhovne poklice iz drugih dekanij oz.
župnij.

MOLITVENE URE in SVETE MAŠE za DUHOVNE POKLICE
v cerkvi šolskih sester na Strossmayerjevi 17 v Mariboru tretjo sredo v juliju in avgustu ne bo.

MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE
bo v soboto, 10. septembra:
•
•
•
•
•
•

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 Turnišču,
za škofijo Novo mesto v Šentjerneju.

Podrobnejši spored bo objavljen kasneje v Družini.
V BOGOSLOVJU ČAKAJO NOVE BOGOSLOVCE – zavzeto molimo!
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). Odgovarja: Vladimir Bizjak.
Založila: Slomškova družba d.o.o. Maribor, prelom in priprava za tisk: Andrej Šauperl, naklada 9100 izvodov

