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Spoznal boš pozneje
Prišel je k Simonu Petru. Ta mu je rekel:
"Gospod, ti mi noge umivaš?" Jezus je
odvrnil in mu rekel: "Tega, kar jaz delam, ti
zdaj še ne razumeš, a spoznal boš pozneje." Peter mu je rekel: "Ne boš mi umival nog, nikoli ne!" Jezus mu je odgovoril:
"Če te ne umijem, nimaš deleža z menoj."
Simon Peter mu je rekel: "Gospod, potem
pa ne samo nog, ampak tudi roke in glavo" (Jn 13, 6-9).
Koga bi pač strah ne spreletel, da mu bo Gospod umival noge? Četudi
je bilo zelo predrzno, je hlapec ugovarjal Gospodu, človek Bogu … noče videti, noče trpeti, da se je Kristus do njegovih nog ponižal … Zmeden od strahu in ljubezni, bolj preplašen, da bi Kristusa izgubil, kakor,
da ga vidi, kako se je ponižal k njegovim nogam, je rekel: "Potem pa ne
samo nog ampak tudi roke in glavo. Da mi ne odrečeš deleža s seboj, ti
ne odrečem nobenega dela svojega telesa, da ga umiješ."

Kaj mi pomeni sveto pismo?
Sve to pis mo je ne iz čr pen vir mod ros ti.
Bolj ko se po glab ljaš vanj, bolj spo zna vaš, ka ko ve lik je Bog in ka ko maj hen je
člo vek s svo jim raz umom pred Njim.
Sve to pis mo je krist ja nov zem lje vid, ka žip ot ali, ka kor bi re kli da nes, nje gov
GPS - na vi ga tor. V Sve tem pis mu krist jan išče po tr di tev svo je ve re, ko se vra ča k vi rom, k Be se di, ki je pred vse mi
ve ki.
Se bas ti jan Va len tan,
bo go slo vec 5. let ni ka

Uvodnik
Drage molivke in molivci!

V adventnem in božičnem času bomo
premišljevali vesele skrivnosti rožnega venca, ob katerih se bomo dotaknili skrivnosti družine, svete družine.
Letošnje pastoralno leto 2007/08 je
posvečeno prav družini. Vemo, da je
družina osnovna celica vsake človeške družbe, od Boga dana ustanova in
jo je treba spoštovati, varovati in ohranjati. Družina pa je za kristjane še nekaj več: domača Cerkev, prva krščanska skupnost, ki živi po vzoru svete nazareške družine. Lep ideal. Toda vemo, kako daleč od tega zna biti povprečna sodobna družina …

S koledarskim letom 2007 zaključujemo leto Svetega pisma. V pričujoči
številki Nove rasti boste našli spodbudo za branje Svetega pisma v družini.
Naj bo branje Svetega pisma v vaši
družini pripomoček za poglabljanje
osebne vere in priložnost za lepšo
družinsko molitev. Saj družina, ki skupaj moli, skupaj tudi ostane. Priporočimo to še drugim in vključimo v svoje
družinske molitve tudi molitev za duhovne poklice. Vsak duhovni polic prihaja iz družine. Dobri duhovni poklici
prihajajo iz dobrih družin, zato je delo
za dobre, verne družine tudi dolgoročno delo za duhovne
poklice. Ko molimo
za duhovne poklice,
molimo torej tudi za
družine. Za svojo
družino, družine sorodnikov, sosedov,
prijateljev - da bi bili
odprti za darovanje,
za odgovor na Božji
klic.
Želim vam prijetno
branje in blagoslovljene praznike!

Vlado Bizjak

Tru dim se za prist no oseb no ve ro
Veselje me je preplavilo in čutila sem se počaščena, ko me je sestra prosila
za botro moji nečakinji. "Zelo zahtevna in odgovorna naloga je pred menoj,
"je bila prva misel, ki je sledila iskrenemu veselju.
Botra mora biti eden od stebrov in vzor krščanske vere ter prijateljstva z Bogom. Ali sem res?
Srečna sem, ker sem v mladosti prejela lepo versko vzgojo. Spoznala sem,
da sreča ne tiči v meni sami, ampak jo moram najti v ljudeh okoli sebe. Da pa
lahko prihajam drugim naproti in jih sprejemam takšne, kot so, moram najprej sprejemati sebe. Tudi Jezus pravi: "Ljubite druge tako kot sami sebe!"
Trudim se za pristno osebno vero, ki je preprosto prijateljski odnos z Bogom. Veliko moč in pogum mi daje duhovno spremljanje, duhovne vaje in
podpora domače družine. Pravo prijateljstvo z Bogom je zahtevna stvar in
naloga botre je gotovo tudi pričevanje za Božje kraljestvo.
Vse pa krepi zvesta molitev!
Irma Ornik

Sve to pis mo v na ši dru ži ni

V GLOBINO

Sva Petra in Matej Berčan, poročena
6 let, in v teh letih naju je Bog blagoslovil s tremi otroki: Lucijo (5 let), Jakobom (3 leta) in Rebeko (1 leto). Najino zakonsko življenje je potekalo v
precej tradicionalnem krščanskem
vzdušju. Imela sva Sveto pismo na lepo vidnem mestu, a uporabljala ga
nisva dosti. Življenje, ki sva ga začela
kot mlada zakonca, naju je hitro potegnilo v tok misli
sodobnih zako n c e v.

Tako se
je kaj hitro
zgodilo, da sva
se začela med seboj
odtujevati, drug drugega nisva več
prepoznala in celo večerna skupna
molitev je postala zgolj obveznost. Po
Božji previdnosti sva pred dvema letoma prišla na vikend konferenco k
zakoncema Siter v Ankaran. Tam sva
začutila, da praznega prostora v najinih srcih ne napolnjujeva z Njim, ampak s posvetnimi željami. Spoznala
sva, da je Sveto pismo zbirka navodil

za najino vsakdanje življenje. Od takrat dalje je Sveto pismo najin vsakdanji spremljevalec.

Matej: Vstajam vsak dan ob 5-ih zjutraj. Takrat še vsi spijo, jaz pa imam
na voljo eno uro časa samo zase in za
srečanje z Bogom, katerega prosim,
da naj bo "njegova Beseda svetilka
mojim nogam in luč na moji poti" (Ps
119, 105). Po klicanju Svetega
Duha se posvetim prebiranju SP. V pomoč
mi je Beseda med
nami, tako da
vsak dan preberem besedno bogoslužje,
ki se prebira
pri maši. Do sedaj sem bil po
Božji besedi že velikokrat nagovorjen,
tako da se mi dan spremeni iz "oblačnega v sončno" razpoloženje. Lahko bi rekel, da sem z Božjo besedo poglobil svoj odnos do
stvarstva in se bolj prepustil molitvi,
po kateri dostikrat najdem nit z mojim
trenutnim življenjem. Vem, da sem še
mlad in če bom hotel Božjo besedo
bolj živeti, me čaka še veliko poučevanj, potrpljenja in ponižnosti, preden
bo moja "bojna oprema" za življenje
popolna.

Petra: Sprva sem bila v precepu, kdaj
naj si tekom dneva vzamem čas za
prebiranje Svetega pisma! Pa sem si
ga vzela kar dopoldan sredi vrveža
mojih otrok in ga prebirala na glas.

Res, da vmes zastavijo tisoč in eno
vprašanje in da je skoraj vedno takrat
nekdo žejen, lačen, za previti ipd., tako da sem se že odločila, da bom raje zjutraj vstala malo bolj zgodaj in v
miru prebrala Božjo besedo za ta
dan. Pa me kmalu najstarejša hči preseneti z vprašanjem: "Mami, a si danes že prebrala Sveto pismo? Zakaj
ga pa danes ne boš?" In začudena sem ugotovila, da me tudi otroci hote ali nehote takrat
poslušajo in vedo, da je Jezus
nekdo, ki mi veliko pomeni.
Tudi Jakob me je od začetka
spraševal, zakaj vsak dan berem Sveto pismo, pa sem mu
preprosto in na hitro rekla, da
zato, ker mi Jezus pomaga,
da sem manj tečna. Ni minil

teden, ko sem ga pač neko jutro okregala, on pa me pogleda in takoj reče:
"Mami, tečna si, pojdi brat Sveto pismo!" Vidim, da otroci rastejo ob tem,
da to ni kar "neka" knjiga v našem domu, ampak da mi nekaj pomeni,
ker se trudim biti boljši človek. Tudi sama spoznavam, da je najbolj
pomembno, ko se izročim Svetemu Duhu in tako mi hote ali nehote, v otroškem vrvežu ali miru, Gospod spregovori in mi je življenje v
veselje.
Večkrat se tudi zgodi, da z možem
zvečer skupaj sedeva in spregovoriva, če naju je v tistem dnevu
kaj iz Svetega pisma še posebej
nagovorilo. Tako drug drugega
bogativa in si nehote prihajava naproti ter rasteva v edinosti med nama in
Bogom. Lahko rečeva, da nama je bilo danih že kar nekaj preizkušenj in
da si ne znava predstavljati, kako bi
jih prenesla, če ne bi imela vere ter
pomoči od zgoraj.

Matej in Petra Berčan

Bo go slov ci prvega letnika

Vladimir Predikaka prihajam iz župnije Sv.
Jurij na Ptuju. Gospod, ti si uslišal hrepenenje
ponižnih! Po Božjem klicu in hrepenenju sem
se odločil za bogoslovje. S tem pa pričakujem,
da bi postal dober oznanjevalec Božje besede
in da bi kasneje s svojim zgledom spodbujal h
krepostnemu življenju.
Moje ime je Ivan Hrastnik in prihajam iz župnije Laško. Za vstop v bogoslovje sem se odločil, ko se me je dotaknil stavek: "Gospoda svojega Boga moli in njemu samemu služi." Takrat
sem v sebi občutil mir in se predal Božji volji.
Moje ime je Jani Tušak in prihajam iz župnije
Slovenj Gradec. "Vsak veliki duhovnik je vzet izmed ljudi in postavljen ljudem v korist za to, kar
zadeva Boga, da daruje darove in daritve za grehe" (Heb 5,1) . V tem Svetopisemskem stavku vidim bistvo odločitve za duhovništvo, ki je odgovor na Božjo ljubezen. Na vsako ljubezen, posebno pa še na to, je treba odgovoriti z ljubeznijo. Želim postati glasnik Božje ljubezni vsem, h
katerim bom poslan.
Ime mi je Zoran Car in prihajam iz župnije
Cankova. Že od zgodnjega otroštva sem v sebi čutil željo, da bi postal duhovnik. In sedaj
sem tu, da na ta Božji klic tudi odgovorim.

Moje ime je Marko Rakun in prihajam iz župnije Rečica ob Savinji. "Tukaj sem, Gospod, pošlji mene! Slišal sem tvoj klic in zdaj sem tu." Za
vstop v bogoslovje se mi niti ni bilo tako težko
odločiti, ker sem že dalj časa čutil, da me želi
Bog imeti za svojega služabnika. Zato sem Božji klic sprejel z veseljem in kot veliko milost.

Priporočamo
DAN
POSVEČENEGA ŽIVLJENJA
2. februar 2008
Skupaj se bomo zahvalili Bogu
za dar posvečenega življenja,
ki ga obuja v svoji Cerkvi in
prosili za nove poklice
ter njihovo stanovitnost.
Kraj in čas zahvalnega bogoslužja bo
objavljen kasneje.

MOLITEV in SVETA MAŠA
za nove duhovne poklice
in njihovo stanovitnost
bo v sredo, 19. decem bra 2007,
16. januarja in 20. februarja 2008 ob 10. uri,
v kapeli šolskih sester
na Strossmayerjevi 17 v Mariboru.
Vhod zadaj z dvorišča.
Pričakujemo vas!

za molivce za duhovne poklice
Nazarje, 7. - 9. marec 2008
Vodi in zbira prijave: Vlado Bizjak,
Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor
tel. 0590/ 80 454
Lepo vabljeni!

Izdal: Center za duhovne poklice mariborske nadškofije, Slomškov trg 20, 2000 Maribor
http://cdp.nadskofija-maribor.si
Uredniški odbor: Stanislav Slatinek, Amadej Jazbec, Srečko Fras in s. Štefka Klemen.
Odgovarja: Vladimir Bizjak. Založila: Slomškova družba d.o.o. Maribor.
Prelom in priprava za tisk: Andrej Šauperl

Foto: Marjan Schweiger

DUHOVNE VAJE

