Jezus želi, da molimo za duhovne poklice!
Naredimo sklep in se odločimo, da bomo prihodnji
teden vsak dan Jezusa s kratko molitvijo prosili
za nove duhovne poklice ter tako pomagali poklicanim slišati Božji klic.
Molitev za nove duhovne poklice
GOSPOD JEZUS, DOBRI PASTIR!
DAROVAL SI SVOJE ŽIVLJENJE,
DA BI GA VSI IMELI V OBILJU.
PODARI BOGASTVO SVOJEGA ŽIVLJENJA
VSEM LJUDEM,
ŠE POSEBEJ FANTOM IN DEKLETOM,
KI JIH KLIČEŠ V SVOJO SLUŽBO.
RAZSVETLJUJ JIH PRI ODLOČITVI,
POMAGAJ JIM V TEŽAVAH,
OHRANJAJ NJIHOVO ZVESTOBO,
DA BODO VELIKODUŠNO IN POGUMNO
KAKOR TI
DAROVALI SVOJE ŽIVLJENJE.
AMEN.
Lahko dodamo še:
Očenaš, Zdrava Marija, Slava Očetu ...
Sv. Marija, bl. Anton Martin Slomšek
in bl. Alojzij Grozde, prosite za nas!
Namen tedna molitve za duhovne poklice:
je pomagati tistim, ki jih Bog kliče v duhovniško
ali redovniško službo, da bi velikodušno odgovorili na ta klic ter spodbujanje župnijskega
občestva k molitvi za nove duhovne poklice.

3. VELIKONOČNA NEDELJA, 15.4. krstna nedelja

7.00: živi in + farani
Bogu in Materi Božji v zahvalo za 80 let
življenja in uslišano prošnjo
9.00: + Mirko KODRUN
+ Ivan BELEJ
10.30: + starša Karel in Jožefa PUŠNIK, obl.

PONEDELJEK, 16.4., sv. Bernadka Lurška, devica
7.30: + PAVČNIK, JENČIČ in JECL
Bogu in zdravnikom v zahvalo za srečno operacijo
+ Frančiška VELIGOŠEK
TOREK, 17.4., sv. Robert, opat

19.00: + Franc KOZMUS
+ dva Leopolda in Marija GRAČNER
+ Ivan in Helena BELEJ
SREDA, 18.4., sv. Evzebij, škof
7.30: + Jože DEŽELAK, 8. obl.
+ Marija in Jožica VASTIČ
+ Marija KOVAČ
ČETRTEK, 19.4., sv. Leon IX., papež
19.00: + starša Alojz in Terezija ULAGA
+ Marija MLAKAR
+ Justina STARC
PETEK, 20.4., sv. Teotim, misijonar, škof
7.30: + Ljudmila JURKOŠEK
19.00: + Franc, starši DEŽAN in rodbina DEŽAN
+ Stane ŠRAML
SOBOTA, 21.4., sv. Anzelm, škof, cerkv. uč.
19.00: + Zdenko KOČAR, 17. obl.
+ Lojze KLEPEJ, starši KLEPEJ in stari starši OBLAK
4. VELIKONOČNA NEDELJA, 22.4.
7.00: živi in + farani
9.00: + Katarina LOKOŠEK, obl., in Andrej
10.30: + Franc KAČIČ, obl., in starši
+ Vinko, obl., Jože ŽELEZNIK, sorodniki ŽELEZNIK,
JUTERŠEK in KRAŠOVEC
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Teden molitve za duhovne
poklice
15.-22. aprila 2018

Poslušati, razločevati, živeti Gospodov klic
(povzetek poslanice papeža Frančiška)
Na četrto velikonočno nedeljo v vesoljni Cerkvi
obhajamo že 55. Svetovni dan molitve za duhovne
poklice. Ob tem dnevu je papež Frančišek napisal
posebno poslanico z naslovom Poslušati, razločevati,
živeti Gospodov klic. V njej v uvodu poudarja, da
bo v oktobru potekalo 15. redno splošno zasedanje
škofovske sinode, ki bo posvečeno mladim in še
posebno odnosu med mladimi, vero in poklicem.
Poseben poudarek bo namenjen razmišljanju, kako
Bog vse kliče k veselju, nam ga namenja, da je
poklicanost k veselju v središču našega življenja, da
je to Božji načrt za može in žene vseh časov.
Sveti oče posebej poudari, kako nam 55. Svetovni
dan molitve za duhovne poklice ponovno in močno
oznanja, da sta naše življenje in naša navzočnost v
svetu sad Božje klica. Bog vedno prihaja k nam in
je z nami.
V raznolikosti in edinstvenosti vsakega poklica, osebnega in cerkvenega, je treba poslušati, razločevati
in živeti to učlovečeno Besedo, ki nas kliče od zgoraj; naše talente stori rodovitne, nas same naredi za
orodje odrešenja v svetu in nas vodi k polnosti sreče.
Temelj vsake poklicanosti je položen z Jezusovim
poslanstvom. Papež pove: Poslušanje, razločevanje
in življenje so bili prav tako navzoči od začetka Jezusovega poslanstva, ko je po dneh molitve in boja
v puščavi obiskal svojo sinagogo v Nazaretu in tam
poslušal Besedo, razločeval vsebino poslanstva, ki
mu ga je zaupal Oče, in oznanjal, da je prišel, da ga
uresniči »danes« (prim. Lk 4,16-21).
Poslušati
Drža poslušanja postaja danes vse težja, ker smo
potopljeni v hrupno družbo, v silovitost obilja spodbud in informacij, ki polnijo naše dneve. Z zunanjim hrupom, ki včasih prevladuje v naših mestih in
soseskah, sta večkrat povezani tudi naša notranja

razpršenost in zmeda, ki nam ne dovolita, da bi se
ustavili in uživali v okušanju kontemplacije, v miru
razmislili o okoliščinah svojega življenja ter zaupali
dobrohotnemu Božjemu načrtu, ki ga ima za nas in
naredili rodovitno razločevanje.
Pomembno je, da znamo poslušati Gospodov klic,
saj prihaja tiho in diskretno, vendar nam ne jemlje
naše svobode. Prav je, da se odpremo za globoko
poslušanje njegove Besede in življenja, da smo pozorni tudi na podrobnosti našega vsakdanjika, da
se naučimo brati dogodke v luči vere in ohranjamo
odprtost za presenečenja Duha.
Razločevati
Ko Jezus v domači nazareški shodnici bere odlomek
iz zvitka preroka Izaija, razločuje vsebino svojega
poslanstva, za katero je bil poslan, in ga predstavi
tistim, ki so pričakovali Mesija: “Duh Gospodov je
nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest
ubogim. Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost
in slepim vid, da pustim zatirane na prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu” (Lk 4,18-19). Tudi
vsak lahko odkrije svoj poklic samo z duhovnim
razločevanjem. To je proces, v katerem oseba, v dialogu z Gospodom in v poslušnosti glasu Duha, pride
do tega, da naredi temeljno izbiro, najprej z izbiro
svojega življenjskega stanu. Krščanski poklic ima
tudi preroško dimenzijo. Tako kot je Bog pošiljal
preroke k ljudem v situacijah velike materialne negotovosti, duhovne in moralne krize, da so v Božjem
imenu ljudem govorili besede spreobrnjenja, upanja
in tolažbe, tudi danes želi poslati preroke, da vznemirjajo napačno mirnost vesti, ki je pozabila na Gospodovo besedo, ločujejo dogodke v luči Božje obljube in
pomagajo ljudstvu opaziti znamenja vzhajanja zarje
v temi zgodovine. Danes sta potrebna razločevanje
in preroštvo, da premagamo skušnjave ideologije in
prepuščanja usodi ter v odnosu z Gospodom odkrijemo kraje, sredstva in situacije, po katerih nas kliče.

Živeti
Veselje evangelija, ki nas odpre za srečanje z Bogom
ter brati in sestrami, je nujno povezano s takojšnjim
prevzemom tveganja in odločitvijo za neko izbiro.
Poklic je danes! Poslanstvo kristjana je za sedanjost!
In vsak od nas je poklican – v laiško življenje v zakon, v duhovniški poklic v službenem duhovništvu
ali v življenje poseben posvetitve – da bi postal Gospodova priča, tukaj in sedaj. Ta danes, ki ga je Jezus
oznanil v nazareški shodnici, nam dejansko zagotavlja, da Bog še naprej prihaja, da bi odrešil človeštvo in
nas naredil deležne svojega poslanstva.
Ni nam treba čakati, da bomo popolni, da bi odgovorili s svojim velikodušnim »tukaj sem«, niti se ni treba
bati svojih meja in svojih grehov, temveč z odprtim
srcem sprejeti Gospodov glas.
Naj nas presveta Marija; dekle, ki je živelo na obrobju, ki je poslušalo, sprejelo in živelo Božjo besedo,
ki je postala človek; vedno varuje in spremlja na naši
poti.
Zakaj moliti za duhovne poklice in stanovitnost?
Gotovo ne zato, ker bi rajši vso odgovornost “preložili”
na Boga, kakor pa animirali oziroma nekaj konkretnega naredili za rast duhovnih poklicev. Mólimo,
ker se zavedamo, da novi poklici niso v prvi vrsti
sad naših strategij, pobud, prizadevanj, temveč so
predvsem Božji dar. Ko molimo za poklice, sledimo
zgledu Kristusa, ki je “šel na goro molit in vso noč je
prebedel v molitvi k Bogu” (Lk 6,12), preden je poklical k sebi, katere je sam hotel. Jezus je molil tudi za
stanovitnost tistih, ki jih je poklical (prim. Lk 22,32).
Tudi mi smo povabljeni, da molimo - v poslušnosti
do Kristusa, ki nam naroča, da “prosimo Gospodarja
žetve …”
Molimo pa v veri, da bomo prejeli, in naj nič ne
dvomimo… In dano nam bo (prim. Lk 11,9)!“Molitev namreč ni le eno izmed poljubnih sredstev za
prejem daru Božjega klica, temveč je bistveno sredstvo”. Zato pojdimo na kolena!

