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 Uvod nik
 Kaj mi po me ni Sve to pis mo?
 Raz lo če va nje po kli ca nos ti v Sve tem pis mu
 Ka ko me je Bog kli cal, da pos ta nem ani ma tor ka?
 Sta tis ti ka
 PRI LO GA: Za he je va in mo ja pot do oseb ne ga sre ča nja z Je zu som

"Kdor posluša vas, posluša mene,
kdor pa zavrača vas, zavrača mene.
In kdor zavrača mene, zavrača tistega,
ki me je poslal." (Lk 10,16)

Kdor posluša vas,
posluša mene

"Držite s škofom, da bo tudi Bog z vami! Svojo dušo dam za tiste, ki so
pokorni škofu, prezbiterjem (duhovnikom) in diakonom. O, kako bi bil
srečen, da bi prejel z njimi tudi delež v Bogu! Trudite se drug za drugega,
skupno se bojujte, skupno tekajte, skupno trpite, skupno počivajte,
skupno vstajajte kot upravitelji, prisedniki in služabniki Božji."
Sveti Ignacij Antiohijski, Pismo Polikarpu 6,1

Kaj mi po me ni Sve to pis mo?
Človek je že po svojem bistvu naravnan na Boga: želi ga slišati, mu
kaj povedati, začutiti vsaj delček Boga in njegove milosti. In to lahko
doseže v sami molitvi ali pa ob prebiranju Svetega pisma. Sveto pismo je pismo, namenjeno vsakemu človeku: bogatemu ali revnemu,
zdravemu ali bolnemu, samskemu ali poročenemu. Prav vsak se lahko prepozna v "pismu".
Zame je Sveto pismo kot nekakšna panorama človeka samega in
njegovega življenja, od rojstva do smrti. Ob raznih pripovedih in prilikah ter zgodbah lahko prepoznam samega sebe. Večkrat mi je kažipot na vsakdanji poti.
Naj bo vsakemu ne le knjiga temveč Sveto pismo, ki nam govori o velikih in življenjskih stvareh.
Luka Rajf, bogoslovec 5. letnika

Uvodnik
Pozdravljeni, molivci in bralci Nove rasti!

Počasi vstopamo v novo pastoralno
leto, ki pred nas postavlja nove izzive
in nam nalaga dolžnost, da nadaljujemo preteklo delo, hkrati pa daje tudi
priložnost, da premislimo in se morda
letos zadeve lotimo drugače ali pa še
enkrat začnemo znova.
V številki, ki je pred vami, boste prebrali, kako moremo ob Božji besedi
od krivati svojo življenjsko poklicanost. Pričevanje animatorke vam bo
pomagalo razumeti, da Bog kliče mlade tudi tako, da se mu dajo na razpolago v delu za svoje vrstnike in s tem širijo Božje kraljestvo. Tokratna priloga
vam bo pomagala premišljevati ob
odlomku Svetega pisma.
Med drugim smo pripravili tudi statistiko duhovnih poklicev pri nas. Kralj David je v Svetem pismu sicer padel v nemilost pred Bogom, ker je prešteval
ljudstvo in se zaradi tega počutil močnega, ker je ljudstva bilo veliko in ni za-

upal v Božjo moč. Ko gledamo številke, naj nas ne zajame malodušje. To
se nam zgodi, če gledamo le po človeško in se zanašamo na svoje moči.
Zdi se, da samo s človeškimi močmi
za več in bolj svete duhovne poklice
res ne moremo veliko storiti. Zato se
zatekamo najprej k molitvi, ker zaupamo, da je Bog tisti, ki se dotika src in
lahko tudi največjega grešnika napravi za svetnika. Prav zaradi tega je molitvena zveza tako dragocena. Zato
ste, drage molivke in molivci, Cerkvi
tako dragoceni. Na zunaj se morda ne
vidi veliko storjenega, vendar cenimo
vaše molitve in darovano trpljenje ter
zaupamo in verjamemo, da to premika Božje Srce, da nas ne pozabi in
zgane duše mladih za velike življenjske odločitve.
Prijetno branje in mnogo dobrih navdihov!
Vlado Bizjak

V GLOBINO

Raz lo če va nje
po kli ca nos ti
v Sve tem pis mu

Bog vstopa v življenje

Ob tem naslovu bi lahko raziskovali in razmišljali o posameznih
svetopisemskih osebah, ki so
stopale v neposreden odnos z
Bogom. Bolje rečeno - Bog je
stopal v njihovo življenje, saj je
judovsko - krščansko razodetje
zgodba Božje pobude in razodevanja
človeku in ne toliko človekove pobude
in iskanja presežnega. Velike osebe
zgodovine odrešenja kot so Abraham,
Jakob, Mojzes, Izaija, Jeremija, Ezekiel, Daniel in druge so nam lahko kažipot v prepoznavanju Božjega klica in tega, kaj nam ta klic govori.

Kako razločujem poklicanost?
Ob tej tematiki nas bolj zanima: Kako
lahko razločujem poklicanost na podlagi Božje besede? Na kakšen način
me Božja beseda vabi, da premislim o
svojem življenju, poklicanosti za služe-

nje, kje me Bog vidi. Ne gre samo za
poklicanost v duhovništvo ali redovništvo. Gre tudi za poklicanost v različna duhovna gibanja, laiški apostolat,
služenje v domači župniji. Preprosto
gre za moje mesto v poslanstvu Cerkve za današnji čas in današnje potrebe. V Svetem pismu piše: "Božja beseda je namreč živa in dejavna, ostrejša
kakor vsak dvorezen meč in zareže do
ločitve duše in duha, sklepov in mozga
ter presoja vzgibe in misli srca" (Heb
4,12), in "Kdor ima uho, naj prisluhne,
kaj govori Duh Cerkvam" (Raz 3,6). Ta

dva citata lahko vzamemo za temelj
razmišljanja o razločevanju poklicanosti.
Odločitve
V današnjem svetu smo lahko priče
dejstvu, da se mladi zelo težko odloči-

jo. Težko se jim je odločiti za šolo in
poklic, težko se jim je odločiti za sklenitev zakramenta svetega zakona, težko se jim je odločiti za pot Bogu posvečenega življenja. Danes je svet
poln marketinških ponudb, zato je razlog težke odločitve tudi v tem, ker nas
oglasi na vsakem koraku vabijo, da se
odločimo za ta ali oni izdelek. Zato je
človek danes bolj kot kdaj koli poklican, da zna razločevati, kaj je zanj dobro in kaj ni. Končno je poklican, da se
odgovorno odloči sprejeti življenjsko
odločitev, v katerem stanu in na kakšen način bo služil Bogu.
Razločevanje je umetnost razpoznavanja.
Pomeni pretresti, pretehtati, razlikovati. Nasprotje tega je kaos, zmeda. Puščavski očetje so celo trdili, da je razločevanje najodličnejša izmed vseh
kreposti. Božja beseda ima moč, da
preoblikuje nas same. Verjamem Božji
besedi, da mi po
njej govori Bog
sam? Dopuščam
možnost, da me
sve to pi sem ska
beseda preoblikuje? Da življenje
zastavim na temelju evangelija?
To je ena izmed
stopenj duhovnega življenja.
In kako v praksi?
Ena izmed možnosti je, da pre-

prosto vzamem Sveto pismo, naključno odprem knjigo vseh knjig in berem.
Druga možnost je, da grem na duhovne vaje in ob pomoči duhovnega voditelja vstopam v globino Božje besede.
Možnost tudi imam, da se pozorno pripravljam na nedeljsko bogoslužje s
predhodnim branjem odlomkov. Vse v
luči razpoznavnega znamenja moje
osebne poklicanosti. Kolikor je ljudi,
toliko je zgodb poklicanosti. Če bi se
nekdo spravil pisat knjigo o poklicanosti duhovnikov bi dobili knjigo presenečenj. Kako je Bog iznajdljiv, pozoren, bogat v milosti! Tudi zate, draga
bralka, dragi bralec Nove rasti.
Matjaž Roter

Ka ko me je Bog po kli cal,
da pos ta nem ami na tor ka
Po končanem osnovnošolskem verouku so se takrat v meni, najstnici, začela prebujati premnoga
osnovna vprašanja, še posebej glede krščanskega nauka ljubezni. Želela sem poiskati odgovore
nanje in se tako priključila mladinski skupini v naši
župniji.
Nekega dne me je poklical Gospod (spominjam se,
da sem v tistem času dobila prvi mobitel) in me vprašal, če bi želela animirati druge, tako kot on animira
mene. Malo za šalo, malo zares. Po nekaj letih druženja z mladimi, ki so prav tako želeli razjasniti meglice v svoji notranjosti, se je v skupini pojavila potreba po novem koordinatorju. Odločila sem se, da
sprejmem izziv. Hotela sem svojo radost spoznanja
deliti tudi s sovrstniki, hotela sem kopati globlje v iskanju Gospoda in tudi v njih prebujati zanimanje za tisto, kar je Božje.
Na različne načine smo izražali našo ustvarjalnost. V šoli za animatorje smo postajali (in še
postajamo) boljši animatorji. Spremljali smo birmance v pripravi na podelitev zakramenta
Svete birme, otroke razveseljevati z obiskom Miklavža. Za našo osebno rast in utrditev v
dobrem že vsa ta leta obiskujemo predvsem postne duhovne vaje. Ponosni smo na oratorij, ki bo v naši župniji, na Prihovi pri Slovenskih Konjicah, v letošnjem letu potekal že četrtič v naši samostojni organizaciji. Vsako leto je več otrok in to
nam je v veselje, pomeni nam potrditev našega
dela. Člani skupine se povezujemo tudi na skupnih taborjenjih, kamor se na pot podamo kar s kolesi.
Sedaj mi Gospod odpira nove poti: kot voditeljici
šole za animatorje, s sodelovanjem mladih na dekanijski ravni, animiranju otrok v misijonskih deželah. Spoznavam, da me Gospod tako v veliki meri
vabi k pričevanju Zanj ravno skozi animatorstvo.
Hvaležna sem mu za ta dar.
Boga prosim, da bi znala animirati vedno in povsod, oznanjati Božjo ljubezen sočloveku, ki je v
danem trenutku ob meni. Prosim tudi tebe, dragi
bralec/bralka, da se me spomniš v svoji molitvi.

Kristina Hojnik

Ško fij ski du hov ni ki:
-

1. januarja 2007 je bilo škofijskih duhovnikov 867

-

29. junija so škofje posvetili 9 škofijskih novomašnikov

-

V vseh šestih škofijah je 60 bogoslovcev

-

Gojencev malega semenišča 21

tistika statistika statistika stat
Člani moških redovnih ustanov:
-

Redovnih duhovnikov 284
Redovnih bratov 35
Novincev 17
Kandidatov 10

Stalni diakoni:
v vseh škofijah jih je 14.

Članice ženskih redovnih ustanov:
-

Slovenskih redovnic, ki živijo v SLO je 634
Slovenskih redovnic, ki živijo izven SLO je 120
Novink 7
Postulantk 7
Kandidatinj 10

Članice svetnih ustanov
posvečenega življenja:
-

Vseh članic 37

-

Z začasnimi zaobljubami 4 članice

Va bi mo Vas na:
LET NO SRE ČA NJE MO LIV CEV

ZA ŠKOFIJO
MUR SKA SO BO TA
bo pri Gra du,
na rož no ven sko ne de ljo, 7. ok tob ra 2007,
po pol dan

ŠKOFIJSKI MOLITVENI
DAN ZA DUHOVNE POKLICE
bo v soboto, 22. septembra 2007, in sicer:
za š k o f i j o C e l j e v Petrovčah
- ob 10.00 molitvena ura,
- ob 11.00 škofova sveta maša,
za n a d š k o f i j o M a r i b o r na Ptujski Gori
- ob 8.30 molitvena ura ob
- 10 uri škofova sveta maša,
za š k o f i j o M u r s k a S o b o t a v Turnišču.

Obi šči te nas na
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