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ŽUPNIJA,
privilegiran kraj
za duhovne poklice
Foto: s. Štefka K.

Morda te bo kdo vprašal, če biva Jezus v tem zakramentu. Reci mu: »Da.« Zaradi
neskončne ljubezni do Cerkve in do nas. Cerkve ni hotel pustiti same v tej solzni
dolini in mi, njegovi zvesti pričevalci, naj ne bi bili kot uboge sirote. Bogati starši
zapustijo svojim otrokom denar in imetje, hiše in polja, da bi se jih njihovi otroci
spominjali.

Prijatelji, ko boste prišli v kako župnijo k bogoslužju in videli prav veliko vernikov
pristopati h Gospodovi mizi, naj vam bo to zagotovilo, da je občestvo zelo moralno, pošteno in krščansko. Če vidite, da je ob nedeljah Gospodova miza prazna,
boste v takem občestvu našli le malo prijateljev kreposti. Kjer je malo obhajil, tam
je razuzdanost pogosta. In če gledate bodoče duhovnike, kandidate duhovništva, in želite ugotoviti, ali bodo postali vneti, krepostni duhovniki ali le mlačni duhovniki, potem jih opazujte v letih njihove priprave, ali se kot prijatelji pogostega
obhajila pogosto pojavijo pri Gospodovi mizi ali jih tja privede le predpis, srce pa
imajo daleč od oltarja. Ne boste se zmotili v svoji sodbi. Hlinjenje naj bo pregnano
iz našega stanu!
bl. Anton Martin Slomšek
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Jezus ni imel na zemlji lastnine, kamor bi lahko položil svojo glavo. Zato je zapustil
svoji Cerkvi in njenim zvestim v najsvetejšem zakramentu oltarja svoje največje
imetje, svoje meso in kri. Tako biva v svoji Cerkvi kot Božji ženin, v vsakem krščanskem občestvu kot pastir in v vsaki krščanski duši, ki ga vredno prejme.
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Globoko smo že vstopili v novo koledarsko leto. Naj vam vsem voščim
obilo blagoslova v osebnem življenju, zdravju in tudi pri molitvi in delu za
duhovne poklice. Z novim letom smo uredniki načrtovali tudi nove vsebine lista Nova rast. Naša zvesta sodelavka s. Štefka Klemen, uršulinka, je preteklo leto preživela v Rimu in se izobraževala na področju dela
za poklice. Z novimi spoznanji, s katerimi se je vrnila med nas, je obogatila vidike našega dela. Skupaj smo ugotavljali, da je tako kot drugod po
svetu tudi pri nas pomembno, da se zavest o poklicanosti vsakega
kristjana in tudi poklicanost v duhovne poklice, krepi in širi predvsem na
ravni župnij. V prihodnosti se zato želimo posvetiti temu, da bi se težišče
vedno bolj prestavljalo tja, saj se poklici rojevajo v župnijah in v družinah, ne v raznih škofijskih uradih. Temu primerna bo tudi letošnja vsebinska podoba lista Nova rast. Uredniki želimo ponuditi vsebine za duhovno in praktično usposabljanje vas, molivcev, da bi zmogli vedno bolj
sprejemati odgovornost za poklice v svojem okolju, z molitvijo in delom.
V tej številki boste tako lahko prebrali, kaj je to evharistična naveza in kako jo lahko organizirate tudi v vaši župniji. Ni treba čakati na župnikovo
pobudo. Sami storite korak do njega in se ponudite v pomoč.
Ker letos obhajamo 150. obletnico Slomškove smrti in zato tudi Slomškovo leto, boste lahko v letošnjem glasilu vsakikrat brali njegove modre misli ali molitve o duhovnih poklicih. Naj nas obogatijo.
Postni čas nas že vabi k spokornosti in prenovi življenja, da bi zvesteje
hodili za Gospodom, v dobrem in hudem. Učimo se nositi Kristusov križ
in razmislimo, kako ga lahko pomagamo nositi tudi poklicanim, posebej domačemu duhovniku. Lažji je, če si razdelimo njegovo težo.
Vse dobro!
Vlado Bizjak, urednik

V GLOBINO

Župnija,
privilegiran kraj za duhovne poklice
s. Štefka Klemen

Bog tudi danes kliče dovolj mladih v duhovne poklice! To je temelj našega
upanja! In prvi kraj odkrivanja življenjske poklicanosti je župnija. Če je župnijska skupnost živa, prostor osebne vere in dejavnega služenja, se v njej
budijo, rastejo in zorijo tudi poklici v duhovništvo in posvečeno življenje.
Zakaj pogosto poklici prihajajo iz enih in istih župnij in iz drugih nikoli?

Za poklice smo odgovorni vsi
Mnogi poklici se danes zgubijo, ker jih
nihče ne prebudi in ne podpre na poti
zorenja. Preveč čakamo, da nam bodo
»kar sami padli z neba«! A brez našega
sodelovanja poklicev ne bo! Ne, ker bi
bili poklici odvisni predvsem od nas, saj
so zastonjski dar Boga. A za prebujanje, rast in zorenje poklicev Bog računa
na nas! Potrebna je goreča in vztrajna
molitev, velika iznajdljivost pri delu in
nemalokrat marsikakšno, celo veliko
trpljenje. Še vedno se najdejo kristjani,
ki mislijo, da je skrb za nove duhovne
poklice, njihovo svetost in stanovitnost,
le zadeva župnika in nekaterih zavzetih
posameznikov. Daleč od tega! Poklici
so naša stvar! Zanje smo odgovorni
prav vsi: vsak vernik in vsaka župnijska
skupnost! Zato ne čakajmo. Bodimo
iniciativni in preidimo od »prelaganja
odgovornosti na druge« k »zavzeti od-

govornosti«. Zgolj čustvena zaskrbljenost ni dovolj. Treba se je »posebej zavzeti«, vsak z darovi, ki jih je prejel.
Ljudje z veliko ljubeznijo
V naši Cerkvi stanje duhovnih poklicev
ni rožnato. Število poklicev upada, v
soupravi je vse več župnij - jutri je lahko
med njimi že vaša - povprečna starost
poklicanih se dviga, bogoslovcev ni veliko, v nekaterih slovenskih škofijah že
drugo leto zapored ne bo nove maše,
redovne skupnosti zapirajo svoje hiše
in mnoge prošnje, naslovljene nanje,
ostajajo neodgovorjene ... Čeprav omenjena dejstva zadenejo v srce in izzivajo, vendarle niso glavno vodilo za molitev in delo za poklice.
Nov polet, ki ga posamezni vernik in
župnijska skupnost živi kot vsakodnevno zavzetost za poklice, se rojeva iz
veselja, da nas ima Jezus rad, da se je
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za nas ves dal, da nas
je odrešil. Globoko veselje ob zavesti, da
smo sami našli »dragocen zaklad«, nas vodi,
da svoje veselje delimo
s čim večjim številom ljudi. Prejeta Božja ljubezen
»nas priganja«, da sebe podarjamo, druge pa zavzeto vabimo, da stopijo na pot za Jezusom.
Zavedamo se, da je življenje, ki ni darovano, izgubljeno! In le tisti, ki sebe daje, ustvarja prihodnost!

Poklici se rojevajo in rastejo iz molitve
Pri delu za poklice je nenadomestljiv
naš osebni odnos do Jezusa Kristusa.
Samo globoko zasidrani v njem znamo

v mladih razvneti globoko hrepenenje po Bogu
in ustvariti ugodno okolje za velikodušen odgovor na klic. Ne moremo iti mimo temeljnega
vira in središča vsake
krščanske poklicanosti, ki je
Jezus Kristus, živi Bog, navzoč sredi med nami. Ponovno ga
postavimo v središče svojega življenja in delovanja. Njega spoznavajmo,
njega ljubimo in posnemajmo, v njem
živimo, da bomo z njim spreminjali zgodovino ... Ker se gorečnost za poklice
prenavlja prek evharistije, predlagam,
da v župniji začnete neprekinjeno evharistično navezo.

NEPREKINJENA
EVHARISTIČNA NAVEZA
ZA DUHOVNE POKLICE
Neprekinjena pomeni, da je noben dan ne
prekinemo oz. opustimo. Vsaj po eden iz župnije se gotovo udeleži svete maše s tem namenom.
Evharistična, ker je evharistija (sv. maša) najodličnejši dar Božje ljubezni, v kateri se nam sam
Jezus podarja, ter so poklici iz evharistije in za evharistijo, izbiramo to najodličnejšo obliko kot zahvalo in prošnjo za
poklice v duhovništvo in posvečeno življenje.
Naveza pomeni, da smo verniki vse nadškofije: župnije, gibanja, redovne in druge
skupnosti združeni v molitvi za eno bistvenih zadev naše krajevne Cerkve.
Za duhovne poklice - molimo, da bi vsak človek odkril in živel življenjsko poklicanost
v skladu z Božjim odrešenjskim načrtom, izrecno pa prosimo tudi: za nove poklice v
duhovništvo in posvečeno življenje, za milost, da bi poklicani na klic odgovorili; za dobro vzgojo kandidatov ter za svetost in zvestobo poklicanih.

Za življenje

Kako jo organiziramo?
Neprekinjena evharistična naveza je učinkovita pobuda, ki jo zlahka uvedete v vašo
župnijo. Zahteva minimalno koordinacijo in je odlična pot za pridobivanje novih molivcev za poklice.
1. Prosite župljane, posameznike in župnijske skupine (mlade, starše, skavte, člane
gibanj …), da si izberejo dan v mesecu, ko bodo prišli k maši in jo darovali po prej
omenjenem namenu.
2. V župniji izberite nekoga, ki bo odgovoren za koordinacijo neprekinjene evharistične naveze.
3. Pripravite prilogo oznanil, kjer razložite molitveno pobudo. Za oznanila pripravite
prijavnico, kamor se prostovoljci vpišejo in izpolnjeno vrnejo – primer v nadaljevanju. Prijavnica naj bo v cerkvi vedno na razpolago.
4. Koordinator skrbi za obveščanje in seznam, ga redno posodablja ter obesi na
oglasno desko v cerkvi.
5. Na CDP bomo veseli vaših odmevov, kako je v vaši župniji zaživela naveza.
Kako lahko postanete član »Neprekinjene evharistične naveze«? Zelo preprosto:
1. Izberite si dan v mesecu, ko boste šli k maši in molili po namenu »Neprekinjene
evharistične naveze«. Lahko izberete stalen dan v mesecu (prvi torek, tretji petek …),
dan spreminjate (vsak mesec različen dan) ali enkraten datum.
2. Izpolnjeno prijavnico pravočasno oddate (v nabiralnik, župniku ali koordinatorju). Prijavnice, ki bodo v cerkvi vedno na razpolago, ponudite še svojim domačim, sosedom,
prijateljem in jih povabite k sodelovanju v »Neprekinjeni evharistični navezi«.

Iz življenja

p. Tomaž Podobnik, jezuit

"Kapela Božjega usmiljenja
in nedolžnih otrok"
pri Sv. Jožefu v Ljubljani (Ulica stare pravde 11)
Že drugo desetletje se zbirajo verniki k
češčenju sv. Rešnjega telesa v Ulici stare
pravde pri Sv. Jožefu v Ljubljani, od tega 10
let v prirejenih prostorih, od leta 2008 pa v
Domu duhovnih vaj - v prostoru, ki je po 2.
svetovni vojni najprej služil namenom porodnišnice, nato pa vrsto let kot glavni prostor
Zavoda za načrtovanje družine, pretežno za
izvajanje številnih splavov (zavod je bil namenjen za celotno področje Slovenije oz. nekdanje Jugoslavije).
Razumljivo je, da je zaradi teh zgodovinskih okoliščin glavni namen molitve v tem prostoru klicanje k Božjemu usmiljenju v zadoščenje za splave, molitev za odpuščanje in notranji mir in hkrati molitev za srečno rojstvo še nerojenih otrok, molitev za družine ter
prošnja, da bi naš narod vzljubil življenje in obstal.
Temu osnovnemu namenu pa obiskovalci kapele - med njimi je tudi precej mladih pridružujejo še svoje osebne namene.
Molitev poteka med tednom od 9. do 17. ure, ob nedeljah od 9. do 15. ure. Vsak dan je
ob 15. 00 "ura Božjega usmiljenja" s skupno molitvijo rožnega venca Božjega usmiljenja in evharističnim blagoslovom.
Molitveni nameni dni v tednu so namenjeni posameznim slovenskim škofijam: ponedeljek - LJ, torek - NM, sreda - KP, četrtek - MB, petek - CE, sobota - MS. Nedelja je namenjena molitvi za sv. očeta oz. za vesoljno Cerkev (vključno s Slovenci po svetu).
Seveda je - poleg teh namenov - v to molitev glede na posamezno škofijo v prvi vrsti
vključena prošnja za nove duhovne poklice in za vztrajnost in svetost obstoječih.
Ker je bil ta prostor dolga leta zaznamovan z narodno tragedijo nedolžnih otrok, je isti
prostor danes – zaradi klicanja k neskončnemu Božjemu usmiljenju, ki naj se izlije zlasti
na družine – tem bolj zaznamovan z neomajnim upanjem na narodov biološki in
duhovni obstoj.
Kapela je bila posvečena na god sv. Favstine Kowalske, 5. oktobra 2011, urejena pa je
po načrtih arh. Vere Klepej-Turnšek, ob sodelovanju p. Marka Ivana Rupnika.

PRIPOROČAMO

PRIPOROČAMO V MOLITEV

PRIDI IN POGLEJ!
Za fante, ki jih zanima poklic
duhovnika.
Od petka, 24. 2. ob 18. uri do
nedelje, 26. 2. 2012 s kosilom,
v mariborskem bogoslovju –
Slomškov trg 20.

Pridružite se nam!

DUHOVNE VAJE
za molivce za duhovne poklice
Nazarje, 9.–11. marec 2012
Vodi in prijave zbira:
Vlado Bizjak, Slomškov trg 20,
2000 Maribor
tel. 0590/ 80 463
GSM 041/ 337 929
Lepo vabljeni!

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. uri za molitveno uro pred Najsvetejšim,
ob 16. uri pa je somaševanje dekanijskih duhovnikov.
Razpored romanj:
19. 2. Vrhnika,
18. 3. Trebnje (NM),
15. 4. Kranj.
Vabljeni ste tudi molivci za duhovne poklice iz drugih dekanij oz. župnij.

MOLITVENA URA in SVETA MAŠA za nove DUHOVNE POKLICE
in njihovo stanovitnost bo vsako tretjo sredo v mesecu
(15. februarja, 21. marca, 18. aprila 2012) ob 10. uri
v cerkvi šolskih sester na Strossmayerjevi 17 v Mariboru. Vhod zadaj z dvorišča.
Pričakujemo vas!
PROSTOVOLJNE DAROVE ZA NOVO RAST lahko nakažete na
Nadškofijski ordinariat Maribor, Slomškov trg 19, 2000 Maribor,
TRR 2410 0901 0078 167
Izdal: Center za duhovne poklice mariborske nadškofije (CDP), Slomškov trg 20, 2000 Maribor,
http://cdp.nadskofija-maribor.si
Uredniški odbor: mariborska nadškofija (Stanislav Slatinek, s. Štefka Klemen, OSU),
ljubljanska nadškofija (Jure Ferlež), celjska škofija (Luka Mihevc), koprska škofija (Ervin Mozetič),
murskosoboška škofija (Srečko Fras), novomeška škofija (s. Mirjam Černigoj, ŠS). Odgovarja: Vladimir Bizjak.
Založila: Slomškova družba d.o.o. Maribor, prelom in priprava za tisk: Andrej Šauperl, naklada 9100 izvodov

