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Apostol Pavel Korinčanom govori o Kristusovi skrivnosti
in pravi: »Ta zaklad pa imamo v glinastih posodah« (2 Kor
5,7). Vse poziva, naj se zavedamo, da smo glina, torej slabotni,
grešniki. Brez Božje moči ne moremo iti naprej. Ta Kristusov
zaklad nosimo v svoji slabotnosti, mi smo namreč iz gline.
Kajti moč Boga, sila Boga, je tista, ki rešuje, zdravi, postavlja
na noge. To je stvarnost naše ranljivosti.
Včasih hočemo to ranljivost prikriti, da se ne bi videla. Ali
pa jo zamaskirati, da se ne bi videla. Ali pa jo zatajiti … Sam
Pavel na začetku tega poglavja pravi: »Kar je zaradi sramote
skrito« (2 Kor 4,2). Skrivanje je vedno sramotno. To so hinavščine.
Poleg hinavščine do drugih pa obstaja tudi hinavščina do
samega sebe: ko verjamemo, da smo nekaj drugega, in mislimo, da ne potrebujemo ozdravljenja in podpore. Skratka,
ko rečemo: »Jaz nisem narejen iz gline, jaz imam svoj zaklad.«
To je hoja, je pot proti nečimrnosti, nadutosti. Odrešenje in
polnost iščemo v sebi. A Božja moč je tista, ki nas rešuje.
Pavel prizna ranljivost: »Stiskajo nas, vendar nismo utesnjeni.« Nismo utesnjeni, ker nas rešuje moč Boga. »V negotovosti smo, pa ne obupujemo.« Nekaj Božjega je, kar nam daje
upanje. »Preganjajo nas, vendar nismo zapuščeni. Ob tla nas
mečejo, vendar nismo uničeni.«
To toliko bolj velja za vse, ki smo v duhovnih poklicih! Zlasti za duhovni poklic velja, da obstaja ta odnos med glino in
močjo, med glino in zakladom. Mi imamo zaklad v glinenih
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posodah. A skušnjava je vedno ista: prikriti, zatajiti, ne verjeti, da smo glina. To je ta hinavščina v odnosu do nas samih.
Apostol Pavel nas s tem načinom razmišljanja, razpravljanja,
pridiganja Božje besede vodi v dialog med zakladom in glino.
To je dialog, v katerega moramo neprestano vstopati, da bi bili
iskreni.
Sram je tisti, ki razširi srce, da bi lahko vstopila Božja moč.
Sram, da smo glina, in ne neka vaza iz srebra ali zlata. Da
smo glina.
Priznanje, da smo ranljivi, slabotni, krhki, grešniki, je stvar
velikodušnosti. Samo če sprejmemo, da smo glina, bo k nam
prišla izredna moč Boga in nam dala polnost, rešitev, srečo,
veselje, da smo rešeni. In tako bomo sprejeli Gospodov zaklad.
Na tak način bomo pripravljeni sprejeti Gospodov klic in
bomo v njem srečni.
K temu naj pripomore tudi gradivo, ki je pred vami. Za
vsak dan je pripravljen uvod v sveto mašo, nagovor ob dnevni Božji besedi in prošnje. V knjižici je tudi kateheza za zadnjo triado in rožni venec za duhovne poklice z uvodi v
posamezne skrivnosti.
Naj vse gradivo koristi za to, da bi se vsi zavedali, da svoj
zaklad kakršnekoli poklicanosti nosimo v glinasti posodi. Na
tak način pa bodo poklicani in tisti, ki smo že v duhovnih
poklicih, odgovorili z veseljem in upanjem, ki je danes slovenski Cerkvi tako potrebno.

Prvi dan

Nedelja, 26. april
(3. velikonočna nedelja)
Uvod v mašo
Odlomki današnje Božje besede govorijo o treh duhovnih
zakladih v glinastih posodah: prvo berilo o zakladu vstajenja,
drugo berilo o zakladu žrtvovanja, evangelij o zakladu spoznanja. Vsi trije navedeni zakladi so nujno potrebni za uresničenje
zaklada duhovnega poklica: duhovni poklic je namreč dar za
življenje, je dar za žrtvovanje, je dar za spoznanje.

Božja beseda:
Apd 2,14.22-33; Ps 16,1-2.5.7-11; 1 Pt 1,17-21; Lk 24,13-35

Nagovor:
Duhovni poklic je dar za življenje, dar za žrtvovanje in
dar za spoznanje

Ervin Mozetič
1. Duhovni poklic je dar za življenje: Apostol Peter je na binkoštni dan Judom najprej razložil, da Kristusovo vstajenje ni
pravzaprav nič presenetljivega, saj ga je kralj David kot prerok
napovedal v svojem psalmu: »Videl je v prihodnost in govoril
o vstajenju Mesija, da ni bil prepuščen podzemlju in njegovo
telo ni videlo trohnobe« (Ps 16,10).
Takšna priča Kristusovega in seveda tudi našega vstajenja
je vsak duhovni poklic: Pred svojim vnebohodom je naš Go4
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spod apostolom razložil, kako je bilo potrebno, da je Kristus
trpel in tretji dan vstal, in jim naročil: »Vi pa ste priče teh reči!«
(Lk 24,48). In takoj po vnebohodu je apostol Peter predlagal,
da izberejo moža, ki bo zamenjal izdajalca Juda, in bo »z nami
priča njegovega vstajenja« (Apd 1,22).
V glinasti posodi: Že v Jezusovem času so farizeji verjeli v
vstajenje, saduceji pa so vstajenje tajili (Mt 22,23). Ko je apostol Pavel v Atenah prišel do vstajenja mrtvih, so se mu Atenci
posmehovali in rekli: »O tem te bomo drugič poslušali« (Apd
17,32). V pismu Korinčanom apostol sprašuje naslovljence:
»Kako nekateri med vami govore, da ni vstajenja mrtvih?«
(1 Kor 15,12). Pa tudi današnji svet – kako zelo pogreša dragoceni zaklad vstajenja! Kako drugačni bi bili naši medsebojni
odnosi, če bi bila resnica vstajenja bolj navzoča v naši zavesti
in bi iz nje bolj živeli!
2. Duhovni poklic je dar za žrtvovanje: Apostol Peter piše v
svojem pismu: »Saj veste, da vas iz vašega praznega življenja,
ki ste ga podedovali do očetov, niso odkupile minljive reči,
srebro ali zlato, ampak dragocena kri Kristusa, jagnjeta brez
graje in brez madeža« (1 Pt 1,8). Apostolom, ki so slišali prošnjo matere Zebedejevih sinov in bili jezni, je Gospod povedal:
»Kakor tudi Sin človekov ni prišel, da bi bil postrežen, ampak
da bi on stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge«
(Mt 20,24-28).
V glinasti posodi: Kakor piše apostol Filipljanom: »Zakaj
mnogi, o katerih sem vam večkrat rekel, zdaj pa celo jokaje
pravim, živijo kot sovražniki Kristusovega križa, njih konec
je pogubljenje, njihov bog je trebuh in slava v njihovem osramočenju, oni mislijo posvetno« (Flp 3,18-19). Marsikatero
seme duhovnega poklica pa tudi dandanes pade med trnje,
kjer ga posvetne skrbi in zapeljivost bogastva zadušijo, da
ostane brez sadu (Mt 13,22). Tudi za pot duhovnega poklica
velja Gospodova beseda: »Vstopite skozi ozka vrata!« (Mt
7,13).
6
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3. Duhovni poklic je dar za spoznanje: »Ko je Gospod sedel
z učencema za mizo, je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil in
jima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala«
(Lk 24,30-31). Prerok Izaija piše o mesijanskih časih: »Kajti dežela je polna spoznanja Gospoda, kakor vode pokrivajo morsko globino« (Iz 11,9). In prerok Malahija priporoča: »Ustnice
duhovnika naj ohranijo spoznanje in iz njegovih ust se pričakuje pouk, ker je poslanec Gospoda nad vojskami« (Mal
2,7).
V glinasti posodi: Kako mila je Gospodova prošnja nad prestolnico Jeruzalem: »O da bi bila tudi ti na ta svoj dan spoznala, kaj ti je v mir! Tako pa je zakrito pred tvojimi očmi!«
(Lk 19,42). »Ko pa je Jezus videl množice, so se mu zasmilile,
ker so bile izmučene in razkropljene kakor ovce, ki nimajo
pastirja. Tedaj je rekel svojim učencem: Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev!« (Mt 9,36-38). Kako polna miline je
Pavlova beseda: »A hvala Bogu, ki nam vedno daje zmago v
Kristusu in po nas razširja po vseh krajih prijeten vonj njegovega spoznanja« (2 Kor 2,14). Spoznanje pomeni bližino in
domačnost z Gospodom in z bližnjim. Gospod, razodeni se
nam in daj nam spoznati, da nam je tvoj klic in naš poklic
pisan na kožo! Amen.

Prošnje vernikov
Bratje in sestre, Bog nas poučuje, da zaklad duhovnega poklica nosimo v glinenih posodah in smo odgovorni drug za
drugega, zato sedaj prosimo:
1. Nebeški Oče, sprejmi našo molitev za papeža, vse slovenske
škofe in duhovnike naše domovine, da bomo skupaj gradili kraljestvo ljubezni in medsebojnega spoštovanja.
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2. Molimo za politike, zdravstvene delavce, učitelje in vzgojitelje,
da bodo s svojim delom vlivali ljudem zaupanje in jim pomagali nositi njihova vsakdanja bremena.
3. Molimo za mlade, ki so zaposleni, da bi bili solidarni s starejšo
generacijo in s socialno šibkimi, vsi ti pa naj jim za njihovo pripravljenost pokažejo svojo hvaležnost.
4. Prosimo za družine, ki trpijo zaradi medgeneracijskih konfliktov, da bodo tako mladi kot starejši tolerantni drug do drugega.
6. Molimo za fante in dekleta, ki jih želiš poklicati v svojo službo,
da bi na tvoj klic odgovorili in kljub različnim težavam vztrajali do
konca.
7. Molimo za naše rajne, ki so nam pomagali z besedo in zgledom, da lahko njihovo duhovno bogastvo posredujemo mladim rodovom.
Nebeški Oče, usliši te naše prošnje in nam pomagaj, da
bomo po vzgledu tvojega Sina Jezusa Kristusa odprti za ljudi,
ki potrebujejo našo pomoč. To prosimo po Kristusu, našem
Gospodu.
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Drugi dan

Ponedeljek, 27. april
Uvod v mašo
Včerajšnje nedeljsko bogoslužje nas je gotovo navdušilo, ko
smo slišali pričevanje emavških učencev: »ali ni najino srce gorelo v nama«, ko je bil vstali Jezus med nama?!
Učenca sta takrat Jezusu zaupala svojo skrb in žalost. Tudi
mi, čeprav še polni velikonočnega veselja, povejmo Jezusu:
»Ali ne veš, kaj se ta leta dogaja med nami? Da je malo mladih,
ki bi odgovorili na tvoj klic k največji ljubezni v duhovnem poklicu?« In prosimo ga: »Ostani v našem narodu, Gospod. Tako
močno kliči in vabi, da tvojega klica ne bomo mogli zavrniti.«

Božja beseda:
Apd 6,8-15; Ps 119,23-24.26-27.29-30; Jn 6,22-29

Nagovor:
Narod in družba nosita zaklad v glineni posodi
Zaklad v glinasti posodi. Vsi kristjani se z apostolom Pavlom
zavedamo, da nas bogastvo – Božje življenje, ki smo ga prejeli
pri krstu, neizmerno presega. Toliko bolj to doživljamo tisti,
ki smo prejeli še dodaten Božji klic: v duhovni poklic. Z mašniškim posvečenjem in zaobljubami nas Gospod ni spremenil
v super ljudi, ni nam odvzel naših značajev z vsemi pomanjkljivostmi. To nesoglasje med darom in prejemnikom uspemo
8
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premagovati samo, če smo neprestano zazrti v Tistega, ki nam
podarja neizmerni dar.
Današnja svetopisemska odlomka moremo razumeti v
ključu gesla tega tedna. Nismo krhki in slabotni samo prejemniki Božjega daru. Tudi okolje, v katerem živimo, narod in družba, katerih del smo, sta krhka in slabotna kot glinasta posoda.
Jezus, Božji Sin, ni niti s čudežem pomnožitve hrane na silo
naredil, da bi ljudje sprejeli darove, ki jih je prinesel iz nebes.
Kako je bil potrpežljiv in je čakal, da se bo vsaj kdo odprl Božjemu kraljestvu. Pravzaprav je prišel na svet prav zato, ker ga
je pritegnila človeška krhkost in slabotnost, najprej v izvoljenem narodu.
Podobno se je dogajalo nekaj let pozneje z Jezusovimi
učenci. Po binkoštih so navdušeno širili neizmerno bogastvo,
ki ga je Sveti Duh izlil v njihova srca. Poleg apostolov je v tem
izstopal diakon Štefan, »ki je bil poln milosti in moči in je delal
čudeže in velika znamenja med ljudstvom«. Namesto da bi se
Judje veselili Božjih darov, so jih zavrnili.
Morda smo kot narod podobni Jezusovim in Štefanovim
sodobnikom. V takšnem okolju nevere, pozunanjenosti, nesoglasja, nevoščljivosti bolj težko klijejo in rastejo duhovni poklici. Toda prav zato, ker smo krhki in slabotni, potrebujemo
Božjo pomoč, potrebujemo duhovne poklice. Z vedno novim
zaupanjem se obračajmo k vstalemu Jezusu: »Gospod, usmili
se nas. Naredi nas sposobne za 'božje delo', ki je živa vera vate.
Prav zato ostani med nami, ker se večeri in se širi mrak nevrednot, ker postajamo vedno bolj krhka glinasta posoda. Utrdi to
posodo – naš narod – z močjo Svetega Duha, da bo mogel kot
pred nekaj leti sprejemati tvoj neprecenljivi dar poklicanosti.«
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1. Nebeški Oče, blagoslavljaj papeža Frančiška, ki kot vrhovni pastir tvojega ljudstva nosi skrbi in veselje vse Cerkve.
2. Nebeški Oče, pomagaj slovenski Cerkvi, da se bo iskreno ozrla
vase, se očistila in znova v polnosti zasijala kot nosilka odrešenja v
našem narodu.
3. Nebeški Oče, prosimo za brezposelne, za mlade, ki ne morejo
dobiti službe, za starejše, ki nimajo več možnosti za novo zaposlitev,
za invalide, ki zaradi telesne in duševne hibe ne dobijo dela, naj
nihče od njih ne izgubi zaupanja vase in vere v Boga, ki jih sprejema
kot svoje ljubljene otroke.
4. Nebeški Oče, v svetu tragične vseenosti in vsakršne zmedenosti ohranjaj svoje duhovnike in redovnike v zavetju svojega presvetega Srca.
5. Nebeški Oče, mnoge naše rajne si že poklical v zadnje veselje,
ki še čaka na nas, v presrečno deželo. Utrdi nas v veri, da je to veselje naš pravi dom.
Nebeški Oče, usliši vse te naše prošnje, po Kristusu, našem
Gospodu!

Prošnje vernikov
Jezus, ljubljeni Sin, poslan od Očeta, je postal človek ter klical ljudi, naj hodimo za njim in postanemo kakor On. Zaupno
ga prosimo:
10
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Tretji dan

Torek, 28. april
Uvod v mašo
»Jaz sem kruh življenja,« nam danes Jezus sporoča s svojim
evangelijem. S tem nam pove, da je on tisto, kar potrebujemo
za svoje življenje, da je on naša hrana. Pustimo mu, da nas
danes nasiti s seboj, svojimi besedami in svojo prisotnostjo v
našem življenju. Prosimo danes, da bi začutili, kako močno
ga potrebujemo, da uresničimo svoje poslanstvo na tem
svetu.

Božja beseda:
Apd 7,51-8,1; Ps 31,3-4.6-7.8.17.21; Jn 6,30-35

Nagovor:
»Božji kruh je namreč tisti, ki prihaja iz nebes in daje
svetu življenje.« (Jn 6,33)
Ljudje iščejo »znamenja«, da bi verovali Jezusu. »Kaj boš naredil?« ga sprašujejo. Ljudje vedno iščejo in zahtevajo rezultate,
dokaze, uspehe; to naj bi bilo tisto, zaradi česar bi »verjeli«.
Nekaj podobnega »mani v puščavi« naj bi to bilo, nekakšen
»čudež« nasičenja v kraju, kjer sploh ni mogoče preživeti,
zmaga na kraju človekovih porazov. To naj bi bil dokaz, da je
Jezus res tisti pravi mesija in odrešenik. Nekdo, ki se izkaže z
rezultati.
12
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Nekaj povsem naravnega je, da si ljudje želimo zmag, ne porazov. Vendar je središče krščanskega oznanila vendarle Velika
noč, ki – bodimo pošteni – ni nikakršna zmaga, temveč kratko
malo hud poraz, eden najslabših statističnih rezultatov kakršnega koli pastoralnega delavca. Enako je s Štefanovim primerom, tudi on je klavrno končal svoje pričevanje. In tako še
mnogi za njima. Kruha v človekovi puščavi ne more dati človek. Kar pa ne pomeni, da kruha v tej človeški puščavi ni: »Ni
vam dal kruha iz nebes Mojzes, moj Oče vam daje pravi kruh
iz nebes. Božji kruh je namreč tisti, ki prihaja iz nebes in daje
svetu življenje.« (Jn 6,32-33)
Božji kruh je tisti, ki resnično nasičuje in daje življenje, in
ne tisti kruh, ki si ga želi človek. Človekovi uspehi in zmage
ne bodo nikoli nasitili človeštva v puščavi, samo Božji kruh
lahko to stori, mana, ki je padala iz nebes na prazna tla: to pa
ni nič drugega kakor tisto, kar nam daje in v življenju pošilja
Bog. Vemo, da je to kruh, ki ni vedno prijetno sladek, da je to
velikokrat trd in grenak kruh preizkušenj, težav in problemov.
Tako je zato, ker se Božji kruh peče in nam je podarjen samo
v Veliki noči. In to je noč Božje zmage sredi človekovega poraza. Trenutek sredi puščave življenja, ko človek spozna svojo
resničnost in v njej začuti, da potrebuje Boga.
Iz tega rasejo duhovni poklici, iz človekove potrebe, lakote
in žeje po Bogu. In samo ti so resnični Jezusovi oznanjevalci,
tisti ljudje, ki jih je ranilo življenje in vedo, da brez Boga v njem
ne morejo. Preko takih ljudi prihaja Božji kruh na svet in
hrani človeštvo, lačno smisla in žejno odnosov. V njih se poraja
evharistija, Božji kruh, ki se svetu podarja preko skupnosti verujočih. Zato je najkrepkejša molitev za duhovne poklice trenutek, ko tudi sami začutimo, da brez Boga v našem življenju
ne bo šlo.
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Prošnje vernikov
Bratje in sestre! Sv. Štefan ter mnogi mučenci za njim so
iskreno iskali resnico in jo našli v Jezusu Kristusu. Prosimo
Kristusa, da bi tudi mi v njem zvesto iskali resnico in pogumno pričevali zanjo:
1. Danes mnogi zaradi svoje vere trpijo zaničevanje in zapostavljanje. Nebeški Oče, prosimo te zanje, nahrani jih s svojo bližino
in pogumom, da ti bodo ostali zvesti.
2. Nebeški Oče, prosimo te za našo župnijo, da bi obhajanje
svete evharistije, tvoje gostije, znali oblikovati s polnim notranjim sodelovanjem vseh vernikov.
3. Nebeški oče, naj zakonci v tvojem Sinu Kristusu, ki se je daroval na oltarju križa, najdejo uresničitev svoje življenjske daritve v zakonskem življenju.
4. Nebeški Oče, daj prave odločnosti našim staršem, da bodo
več časa namenili temeljnim duhovnim koristim svojih otrok.
5. Nebeški Oče, prosimo te za vse naše rajne, ki so ti služili v duhovnih poklicih. Izpolni jim življenjsko hrepenenje v novem Jeruzalemu.
Gospod Jezus Kristus, zaupamo v tvoje obljube, da nas boš
vedno uslišal, z Očetom in Svetim Duhom. Amen.

Četrti dan

Sreda, 29. april
Uvod v mašo
Sv. Katarina Sienska, sozavetnica Evrope in cerkvena učiteljica, je gotovo svetnica, h kateri se lahko obračamo s prošnjo
za duhovne poklice, saj je z vsem srcem ljubila Cerkev in si želela, da bi vsi ljudje spoznali Kristusovo ljubezen. Priporočimo
ji sedanje in nove duhovne poklice, da bi čim več ljudi našlo
pot do Kristusa.

Božja beseda:
1 Jn 1,5-10; 2,1-2; Ps 45,11-12.14-17; Mt 25,1-13

Nagovor:
Sveta Katarina, vzornica ljubezni do Cerkve vsem duhovnim poklicem
Cerkev je za današnji praznik upravičeno izbrala odlomek
o desetih devicah, saj lahko sv. Katarino štejemo med pametne
in razumne device. Gre za prvo žensko v Cerkvi, ki je dobila
naslov cerkvene učiteljice, čeprav je bila nepismena. Njena življenjska modrost je izhajala iz mističnih pogovorov z Jezusom, ki so se začeli že v njenem šestem letu starosti. Od takrat
dalje je želela vse svoje življenje posvetiti Kristusu, a ji to ni
uspelo v redovnem življenju, ampak je ostala laikinja.
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Katarina je pravi fenomen za žensko 14. stoletja, saj takrat
ženske še niso imele družbenega vpliva, ona pa je nagovarjala
tako preproste ljudi kot tudi politike, tako duhovnike kot tudi
samega papeža, ki ga je prepričala, da se je vrnil iz Avignona v
Rim.
Cerkev je ljubila z vsem srcem. Najprej je mislila, da se mora
zapreti v samostan, toda Jezus ji je dal razumeti, da mora med
ljudi. Samostansko celico si je ustvarila v svojem umu, ki je postal prostor srečevanja z Bogom oziroma njen prostor kontemplacije. Moliti zanjo ni pomenilo misliti na Boga, ampak biti z
Bogom v vsakdanjem življenju.
Pri enaindvajsetih letih je doživela mistično poroko z Jezusom, ki ga je z vsem srcem ljubila in si želela, da bi vsi ljudje
spoznali njegovo ljubezen. Tako je njena prva skrb postala rešitev duš, zato je ravno med ljudmi uresničila svoje krstno duhovništvo v največji možni meri. Zagovarjala je prenovo
duhovščine, da bi se dušni pastirji čim učinkoviteje posvetili
poučevanju in bi Božje ljudstvo približali Kristusu. Križani je
bil zanjo izraz prave Božje ljubezni, zato ga je hotela pokazati
vsemu svetu.
Kako je lahko Katarina postala tako močna žena in tako
vneta za dobro? Katarina je razvila svojo duhovnost in svojo
teologijo, ki je povsem edinstvena za tisti čas. Njeno življenje
je odraz popolne istovetnosti med njenim notranjim, mističnim doživljanjem in njenim zunanjim življenjem. Njena človeška odprtost, jasnost in odločenost so se zlili z njeno vero,
zaupanjem in ljubeznijo do Kristusa, zato ji, tako kot pametnim devicam iz evangelija, ni nikoli pošlo olje zvestobe. Iz ljubezni do Boga se je popolnoma izčrpala za Božje kraljestvo.
Svoja mistična doživetja Boga in njegove ljubezni je s poučevanjem posredovala drugim. V podajanju nauka ni bila vsiljiva,
ampak je spoznano resnico posredovala ljubeznivo, ne glede
na to, kako so jo ljudje sprejemali.
Sveta Katarina je vabila svoje učence, da odprejo »intelekt«
ali »oko razuma«, kot ga je sama imenovala, in s tem mislila na
16

duhovni poklic_zaklad vl:Layout 1 18. 03. 2020 16:40 Page 17

najbolj plemeniti del duše. Njene besede so: »Tako kot ima
naše oko punčico, tako ima tudi intelekt svojo punčico, in ta
je vera!« Zaradi svojega vsestranskega človeškega in duhovnega preboja v 14. stoletju predstavlja sveta Katarina model
človeškega duhovnega življenja. Ko jo slavimo kot sozavetnico
Evrope, naj tudi nam izprosi modrosti, duhovnim poklicem
pa naj odpre pogled vere, da nas bodo vodili h Kristusu.

Prošnje vernikov
Bratje in sestre, prav je, da vse svoje skrbi preložimo na
Boga, saj on skrbi za nas. Zato mu skupaj izročimo svoje skrbi:
1. Kristus, dobri Pastir, po svojih namestnikih v Cerkvi še naprej
razodevaš blagovest odrešenja. Naj z odprtostjo duha sprejemamo
njihov nauk.
2. Kristus, dobri Pastir, ko kličeš na posebno pot hoje za seboj,
nikogar ne siliš. Ohranjaj v zvestobi in vztrajnosti vse, ki so stopili
na pot duhovnega poklica, vsem, ki jim pomagajo na poti zorenja,
pa daj vzgojne modrosti, da jih bodo pripeljali do zrele odločitve.
3. Kristus, dobri Pastir, mnogi so na tvoje vabilo že odgovorili v
duhovnih poklicih. Naj z vedno večjo ljubeznijo in zvestobo služijo
Bogu in ljudem.
4. Kristus, dobri Pastir, naša mladina potrebuje domačih vzornikov. Naj naši svetniški kandidati kmalu zasijejo v polnem svetniškem
siju.
5. Kristus, dobri Pastir, mnogi po naših župnijah skrito molijo in
darujejo svoje žrtve za duhovne poklice. Naj pritegnejo še nove molivce, da se bo v našem narodu pomnožila čuječnost za tvoje klice.
Kristus, naš edini dobri Pastir. Te prošnje ponižno polagamo na tvoj oltar, ker verujemo, da nas ljubiš in zato vedno
prav uslišiš. Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

17
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Peti dan

Četrtek, 30. april
Uvod v mašo
Četrtek je dan, ko je Jezus pri zadnji večerji postavil zakrament svetega reda in evharistije. Zbrali smo se okrog mize, s
katere hoče tudi nam dati hrano za življenje.
Pojdimo vase in se vprašajmo, koliko od tega kruha res živimo.

Božja beseda:
Apd 8,26-40; Ps 66,8-9.16-17.20; Jn 6,44-51

Nagovor:
Služabniki evharistije
Jezus nam v današnjem evangelijskem odlomku poda pomemben kriterij za vse, ki se mu hočejo približati; nihče ne
more priti k njemu, če ga nebeški Oče ne pritegne! Ne: privabi, ampak pritegne. Skoraj nekaj nasilnega je v tem glagolu.
Ker je greh tako privlačen, moramo biti od njega dobesedno
odtrgani. Ko oče vzgaja svoje otroke, mora večkrat postaviti
mejo in včasih grobo poseči v »svobodo« otroka, če ga hoče
vzgojiti v odgovorno osebo. Le kdor prepozna Boga kot Očeta
– in zato je Jezus prišel na svet, da bi nam ga predstavil kot takega –, lahko pride k Njemu. To živeti ni majhna stvar! In
komur je dano, ima večno življenje že zdaj. Zanimivo, da Jezus
18
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tukaj ne govori v prihodnjiku – že zdaj lahko imamo večno življenje, in kasneje bodo tudi njegovi učenci spoznali, da je govoril o evharistiji, kjer se z njim lahko družimo kot s
prijateljem pri mizi.
S takim govorom se je judovskim verskim oblastem še bolj
zameril, saj je bilo razmišljati o Bogu kot o Očetu bogokletno.
A on gre še dlje: vaši očetje, pravi, ne naši – čeprav je tudi sam
sin judovskega naroda –, in se od tu naprej začne očitno distancirati od starozavezne miselnosti. Jezus hoče slediti Očetu, živemu Bogu, ne nekemu izročilu. Vaši očetje so jedli v puščavi
nebeško mano in so zdaj mrtvi. S prstom pokaže na veliko rano
izraelskega ljudstva: čeprav so bili izvoljen rod, vendarle nihče
od rešenih iz Egipta ni bil rešen v obljubljeno deželo. Vsi so
pomrli v puščavi, tudi veliki očak Mojzes; šele njihovi otroci so
lahko vstopili. Umrli so, ker niso poslušali Božjega glasu.
Slišani odlomek je še kako primeren za danes, saj je četrtek,
ko se spominjamo postavitve svete evharistije. Ta skrivnostna
daritev nas vedno znova vabi v globino odnosa s Troedinim
Bogom, nas trga od posvetnosti in oblikuje v Božje otroke.
Bog je za prebivanje med svojim ljudstvom izbral ravno evharistijo, tako je hotel ostati med nami do konca sveta. Tako
ostaja živ med nami s svojim telesom in krvjo. Tu ne gre za tradicijo. Bog na oltarju mašne daritve vedno znova prenavlja
svoje telo – Cerkev in na novo ustvarja, kolikor smo mu pripravljeni darovati. Zato danes še posebej molímo za služabnike evharistije in vse, ki v tišini srca slišijo Gospodov klic; za
njihovo svetost in ponižnost, da bomo vedno od oltarja mogli
prejemati njegovo meso za hrano.

Prošnje vernikov
Bratje in sestre, žetev je velika, delavcev pa malo, zato se z
zaupanjem obrnimo k Bogu Očetu, ki je izvir in cilj vsakega
poklica, in ga prosimo:
19
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1. Za papeža Frančiška, škofe in duhovnike, redovnike in redovnice, naj bodo v današnjem svetu nosilci upanja in s svojim življenjem kličejo ljudi k hoji za Kristusom.
2. Za našo župnijsko skupnost, da bi v njej ustvarjali primerno
okolje za prebujanje, rast in dozorevanje duhovnih poklicev.
3. Za mlade, ki iščejo svojo pot v življenju in čutijo v sebi Božji
klic. Pomagaj jim, da bodo velikodušno dali na razpolago svoje
moči.
4. Za vzgojitelje, da bi znali usmerjati mlade na pot duhovnih poklicev.
5. Za vse, ki smo se zbrali pri sv. maši, da bi svoja srca oblikovali
po Jezusovem srcu in služili v resnični pravičnosti in svetosti ter gradili svet miru in dobrote.
6. Za vse preganjane duhovnike, naj svoje trpljenje darujejo za
nove duhovniške, redovne in misijonske poklice.
Vsemogočni Bog, ti hočeš, da bi se vsi ljudje zveličali in spoznali popolno resnico. V svoji dobroti nam pošlji dovolj delavcev, da vse stvarstvo spozna veselo oznanilo. To te prosimo po
Kristusu, našem Gospodu. Amen
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Šesti dan

Petek, 1. maj
Uvod v mašo
Danes, na prvi majski in šmarnični dan, nam Cerkev predstavlja zgled sv. Jožefa, ki je bil po poklicu tesar. Kristjani so
praznik sv. Jožefa Delavca prvič praznovali pred 65 leti na pobudo papeža Pija XII. Čemu? Da bi lažje razumeli, da Cerkev
stoji ob vsakem delavcu, tudi ob brezposelnem.
Ni pomembno, kateri poklic opravljamo – vsak je pomemben in vsak od nas: direktor, učitelj, čistilka, medicinska sestra,
gospodinja, vzgojiteljica, električar, mizar, tajnica …,* lahko prispeva k temu, da se Božje kraljestvo med nami gradi in krepi.
Da imamo le – kakor pravi Pavel, po poklicu izdelovalec šotorov – na sebi oblečeno ljubezen.
Priznajmo in obžalujmo trenutke, ko smo svoje delo opravljali površno, brez srca, brez Boga.
* Lahko vključite poklice ljudi, ki so tisti dan pri maši.

Božja beseda:
Kol 3,14-15.17.23-24; Ps 89,2-4.12-16; Mt 13,54-58

Nagovor:
Od kje ima ta vse to?
»Kako bo ta naredil teološko fakulteto?« se kdaj pa kdaj ljudje tiho vprašajo ob kakšnem fantu, ki bi rad postal duhovnik.
20
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Tisti, ki bolje poznate svetnike, se boste takoj spomnili na arškega župnika. Ve se, da so mu pri študiju marsikje pogledali
skozi prste in da so mu kot duhovniku šele po sili razmer dovolili, da je lahko spovedoval. Prvih deset let njegovega službovanja so bili verniki škofije Lyon neusmiljeni: »Naj tega
norega župnika odstavijo in ukrotijo! – Je res treba, da vse
razda in ima samo eno obleko? Ta norec si sam pospravlja in
kuha, pa še to le enkrat na teden. Kaj je posebnega v njegovih
pridigah? Prav nič novega, noben stavek ne teče gladko, le napenja se, kakor da mu gre za življenje. Je res treba, da ves teden
tuhta svojo pridigo in kar naprej ždi v spovednici? Pa mir naj
da vsaj drugod! Kaj si revček domišlja, ko ga nihče ni prosil
ne pooblastil, da ves svet spreobrne?« – A je sveti Janez Marija
Vianej znal najti pot do src kakor malokdo, jih tolažiti, zdraviti,
jim vlivati poguma; delal je čudeže, ki jih sam ni opazil.
Podobno danes poslušamo o prebivalcih vasice Nazaret.
Srečajo Jezusa in se sprašujejo: »Od kod ima ta to modrost in
te moči? Ali ni to tesarjev sin? Ali ni njegova mati Marija?« Ne
morejo sestaviti skupaj tega, kar Jezus dela, in tega, kar vedo
o njem. Očitno se vedno bolj poglablja razkorak med njimi in
učenci: med tistimi, ki mislijo, da vse vedo in da Jezusa poznajo, ter med tistimi, ki so odprti za skrivnost; med tistimi,
ki Jezusovo pot zavračajo, in tistimi, ki jo sprejemajo.
Nazarečani si postavljajo pravo vprašanje: »Od kje ima vendar vse to?« Priznavajo čudeže, ki so jih videli na lastne oči. A
ne zmorejo sprejeti Boga, ki je postal človek, ki nam je postal
enak v vsem, razen v grehu. Ne zmorejo sprejeti dejstva, da se
Božja moč lahko izraža po nekom, ki je normalen in običajen,
ki ni nič posebnega.
Morda smo tudi sami včasih ali pa kar redno v službi – pri
opravljanju svojega poklica – izpostavljeni nezaupanju, krivičnim obsodbam, neupravičenim pritiskom. Sporočilo današnjega praznika ni, da moramo tak položaj in odnose molče
sprejeti in biti skrivenčeno hvaležni, da sploh imamo delo.
Sporočilo današnjega praznika je, da je delo Božji dar in da

nam je Bog zaupal odgovornost, da delo postaja in ostaja prostor dostojanstva – našega lastnega in drugih. Ne samo posvečeni – vsak od nas je poklican, da za to zastavi svoje moči,
darove in ime. Vsak od nas je poklican, da se tudi preko dela
bliža svojemu Bogu, Stvarniku in Odrešeniku. Vsak od nas je
poklican, da sodeluje pri odrešenjskem načrtu. In vsak od nas
je poklican, da sprejme Jezusovo pot – da postane in ostane
Kristusov učenec in prijatelj. Tako kot Jožef, Janez Marija Vianej in mnogi drugi preprosti, a veliki ljudje.
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Prošnje vernikov
Nebeški Oče, velikokrat se znajdemo na tleh, slepi in nemočni. Potrebujemo nekoga, ki nas dvigne. Zato prosimo:
1. Nebeški Oče, pomagaj papežu Frančišku, slovenskim škofom,
duhovnikom, redovnicam redovnikom in misijonarjem, da bodo
vztrajali v odločni hoji za Kristusom.
2. Nebeški Oče, podeli vsem, ki se odločajo za služenje v Božjem
vinogradu, da jih napadi na Cerkev ne odvrnejo od njihove odločitve.
3. Nebeški Oče, ohranjaj v zvestobi in vztrajnosti vse poklicane,
da v svojih odločitvah ne podležejo zapeljivosti sveta.
4. Nebeški Oče, prosimo te za družine, ki imajo v svoji sredi možnega kandidata za duhovni poklic. Naj vsa družina spremlja duhovno rast klica.
5. Nebeški oče, naj bodo naši rajni vsem nam znamenje upanja
v večno življenje.
Gospod Jezus, zbrani okrog oltarja prinašamo svoje darove
in prošnje, ker te hočemo skupaj slaviti in poveličevati tvojo
neizmerno dobroto. Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.
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»Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega življenja
imaš …« (Jn 6,68-69). Te Petrove besede, ki jih je zapisal evangelist Janez, tudi v nas prebujajo različna vprašanja: kam se
obračamo, kam je naravnana naša pot, kam smo namenjeni?
Vsak kristjan je po krstu povabljen, da bi živel novo življenje,
najprej v ljubezni do bližnjega, v okolju, v katerem živi in deluje. Le tako bo njegovo življenje celostno in bo z vsem bitjem

na najlepši način slavil Boga ter se spominjal njegovih čudovitih del.
K slavljenju Boga so na poseben način poklicani duhovniki,
da še zlasti pri nedeljski sv. maši zbirajo Božje ljudstvo, ga v svoji
daritvi prinašajo pred Boga, hkrati pa ga hranijo z Jezusovim telesom in krvjo pod evharističnima podobama kruha in vina.
Drugače rečeno, njihova naloga je, da so prinašalci življenja; da
prinašajo Kristusove besede, ki so »duh in življenje« (Jn 6,63);
da ne oznanjajo le z besedami, ampak z življenjem; da v svet postave in črke prinašajo Duha, ki oživlja in posvečuje (Jn 6,63; 2
Kor 3,6); da živijo po zgledu oznanjevalcev v prvi Cerkvi.
V berilu beremo, da je Sveti Duh tisti, ki s čudeži podpira
delo apostolov, ko obiskujejo male in žive krščanske skupnosti. S tem ko je apostol Peter v Lidi ozdravil hromega Eneja, v
Jafi obudil mrtvo Tabito, je v bistvu prinašal življenje, prinašal
je Božjega Duha in gradil Božje kraljestvo. Vendar pa je, še preden je prišel do trdne vere, da je lahko v njeni moči ozdravljal
in v njej utrjeval svoje brate (Lk 22,32), šel skozi veliko preizkušenj. Ne dvomim, da je tudi vsak izmed nas v življenju premagal že marsikatero oviro, se morda srečal z boleznijo,
nemočjo, stisko, obupom, razočaranjem, s čimer so se srečevali tudi Jezusovi učenci, še posebej takrat, ko je med njimi
nastopila kriza. Godrnjali so: »Trda je ta beseda, kdo jo more
poslušati?« (Jn 6,60). Mnogi so odšli, zato je Jezus dvanajstere
povabil, naj se jasno odločijo in se opredelijo zanj.
Za Jezusa se je treba zavestno in svobodno odločiti, kakor
se srednješolec odloči za vpis na fakulteto, mlad par za skupno
življenje, fant, da bi postal duhovnik, dekle, ki razmišlja, da bi
postala redovnica … Kot nobena odločitev tudi odločitev za
duhovniški poklic ni lahka, še posebej zato, ker je v popolnem
nasprotju s pogledom današnjega zrelativiziranega sveta in
potrošniške družbe. Težka je tudi zato, ker je nemalokrat treba
iti proti toku, sprejeti neuspehe in odpovedi, premagovati številne ovire, iti skozi trpljenje, stisko, bolečino; vse zato, da bi
spoznavali svojo vrednost znotraj odnosa med Jezusom in nje-
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Sedmi dan

Sobota, 2. maj
Uvod v mašo
Jezus nas preko današnje Božje besede sprašuje: »Ali hočete
tudi vi oditi?« (Jn 6,67). Nekateri učenci so obupani odhajali,
ker ni izpolnil njihovih človeških pričakovanj. Jezus si želi, da
bi se zanj še bolj zavestno odločili, vendar tega ne moremo
storiti, ne da bi se ločili od svojega greha in tega, kar uničuje
naš odnos z Bogom. Prosimo Jezusa, da bi vedno bolj rastli v
zvestobi do njega.

Božja beseda:
Apd 9,31-42; Ps 116,12-17; Jn 6,60-69

Nagovor:
Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega življenja
imaš.
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govim Očetom. Odločiti se za Jezusa je kakor iti skozi topilnico (Ps 12,7; Iz 48,10), kjer se prečiščujejo dragocene kovine,
da nekoč zasijejo v vsem svojem sijaju; je kakor zrno, ki umre,
da bi obrodilo obilo sadu (Jn 12,24); je kakor pšenica, ki jo
strejo mlinski kamni, da bo iz nje nastal dober kruh; je kakor
grozdje, ki gre v stiskalnico, da iz njega priteče najboljše vino.
Vse te bogate svetopisemske prispodobe, ki nazorno prikazujejo duhovno življenje in boj vsakega kristjana, še toliko bolj
veljajo za nekoga, ki se je odločil za duhovniški poklic. Tako
spoznavamo, da je vsak duhovniški poklic kakor »zaklad v
lončenih posodah« (2 Kor 4,7).
Le če sami sebe celostno sprejemamo, tudi s priznanjem
svoje majhnosti, krhkosti, slabotnosti in ranljivosti lahko odkrijemo, kako zelo potrebujemo bližino in ljubezen drugega.
Ugotavljamo, kako zelo potrebujemo Božji dotik, ki prinaša
sprejetost, varnost, toplino, ki navdaja srce z veseljem in daje
smisel našemu bivanju. »Kadar Gospod navdihne poklicanost, ne misli na to, kar si, ampak na vse, kar skupaj z njim
in z drugimi lahko postaneš,« pravi papež Frančišek (Kristus
živi, 289). Le v drži odprtosti in realnega pogleda nase lahko
slišimo Božji klic in nanj – tudi v trenutku svoje slabotnosti in
greha – kakor Peter odgovorimo: »Gospod, h komu naj
gremo? Besede večnega življenja imaš in mi verujemo in
vemo, da si ti Kristus, Božji Sin« (Jn 6,68-69).
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2. Dobri Oče, pomagaj staršem in vzgojiteljem, da bodo s pravilno vzgojo oblikovali v zdrave krščanske osebnosti tiste, ki jih ti kličeš v svojo službo.
3. Dobri Oče, pomnoži v naši mladini duha velikodušnosti, odpovedi in požrtvovalnosti, da bo na Kristusov klic odgovorila z vero
in se pogumno odločala za duhovne poklice.
4. Dobri oče, sprejmi trpljenje bratov in sester, ki trpijo zaradi bolezni, krivic in pomanjkanja, da bodo iz teh žrtev zoreli novi duhovni
poklici.
5. Dobri oče, podpiraj poklicane, da bodo Kristusov klic vzeli
resno in se dobro pripravili na svoje poslanstvo.
Bog Oče, podeli svoji Cerkvi duha vere in velikodušne ljubezni, da bo v njej dozorelo veliko duhovnih poklicev, ki bodo
z besedo in zgledom prinašali svetu Kristusa, ki živi in kraljuje
vekomaj. Amen.

Prošnje vernikov
Bratje in sestre! V duhu Jezusovega naročila, »prosite torej
Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev«, se sedaj
obrnimo na nebeškega Očeta in mu izrazimo svoje prošnje.
1. Dobri Oče, posveti naše duhovnike, redovnike, redovnice in
vse apostolske delavce, da bodo pristni in prepričljivi pričevalci Kristusa v sodobnem svetu.
26
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V evangeliju današnje nedelje se Jezus predstavi z dvema
podobama, ki se medsebojno dopolnjujeta: s podobo pastirja
in podobo vrat ovčje staje.

Čreda, ki smo mi vsi, ima za prebivališče stajo, ki služi tudi
kot zavetišče, kjer ovce prebivajo in počivajo po utrudljivi
poti. Staja ima ograjo, v kateri so vrata in je tam paznik. Čredi
se približujejo različni ljudje. Je kdo, ki vstopi skozi vrata, je
pa tudi kdo, ki vstopi drugod. Prvi je pastir, drugi je tujec, ki
nima rad ovac in vstopa iz drugih razlogov. Jezus se poistoveti
s prvim ter pokaže na svoj domač odnos do ovc, ki se izraža
preko glasu, s katerim jih kliče, in ki ga one prepoznajo ter
gredo za njim. Kliče jih, da bi jih popeljal ven, na sočne pašnike, kjer bodo našle dobro hrano.
Druga podoba, s katero se Jezus predstavi, je 'vrata k ovcam'. Pravi namreč: »Jaz sem vrata. Kdor stopi skozme, bo
rešen,« torej bo imel življenje in ga bo imel v izobilju. Kristus,
dobri pastir, je postal vrata zveličanja za človeštvo, saj je daroval življenje za svoje ovce.
Jezus, dobri pastir in vrata k ovcam, je voditelj, čigar oblast
se izraža v služenju, je voditelj, ki daruje življenje. Takšnemu
voditelju lahko zaupamo kakor ovce, ki prisluhnejo glasu svojega pastirja, ker vedo, da se gre z njim na dobre in obilne pašnike.
Tako je Kristus za nas. Lepo je, če se čutimo povezani s posebno vezjo z Gospodom, kakor so ovce vezane na svojega pastirja. Včasih preveč razumsko živimo svojo vero in tvegamo,
da izgubimo zaznavanje pečata tistega glasu, glasu Jezusa, dobrega Pastirja, ki spodbuja in navdušuje. Kakor se je to zgodilo
dvema učencema iz Emavsa, v katerih je gorelo srce, ko jima
je Vstali med potjo govoril. To je čudovita izkušnja, čutiti se
od Jezusa ljubljeni. Postavite si vprašanje: Se čutim od Jezusa
ljubljen, ljubljena? Zanj nismo nikoli tujci, temveč prijatelji in
bratje. Pa vendar ni vedno lahko razločiti glasu dobrega Pastirja. Bodite pozorni. Vedno je namreč nevarnost, da bi nas
zmedel hrup številnih drugih glasov. Danes smo povabljeni,
da se ne pustimo lažnim modrostim tega sveta odvrniti od Jezusa, ampak mu, Vstalemu, sledimo kot edinemu gotovemu
voditelju, ki daje smisel našemu življenju.
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Osmi dan

Nedelja, 3. maj
Uvod v mašo
Apostol Pavel Korinčanom govori o Kristusovi skrivnosti
in pravi: »Ta zaklad pa imamo v glinastih posodah« (2 Kor
5,7). Poziva nas, naj se zavedamo, da smo glina, torej slabotni,
grešniki. Brez Božje moči ne moremo iti naprej. Toliko bolj
velja to za dar duhovnega poklica. Ta Kristusov zaklad nosimo
v svoji slabotnosti, mi smo namreč iz gline. Kajti moč Boga,
sila Boga, je tista, ki rešuje, ki zdravi, ki postavlja na noge, ki
kliče in izbira. To je stvarnost naše ranljivosti.
Obžalujmo vse trenutke, ko je bil naš zaklad ravno pred
tem, da se razbije kakor glinena posoda, ko smo živeli brez
upanja, brez veselja in brez pričevanja o Božji bližini in ljubezni.

Božja beseda:
Apd 2,14.36-41; Ps 23,1-6; 1 Pt 2,20-25; Jn 10,1-10

Nagovor:
Negujmo zaklad v glineni posodi
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Narobe je, ko verjamemo, da smo samozadostni, in mislimo,
da ne potrebujemo ozdravljenja in podpore. Skratka, ko rečemo: »Jaz nisem narejen iz gline, jaz imam svoj zaklad.« To je
hoja, je pot proti nečimrnosti, nadutosti, ko se ne čutimo kot
glina. Odrešenje in polnost iščemo v sebi. A Božja moč je tista,
ki nas rešuje.
Vedno obstaja odnos med glino in močjo, med glino in zakladom. Mi imamo zaklad v glinenih posodah. A skušnjava
je vedno ista: prikriti, zatajiti, ne verjeti, da smo glina. To je
ta hinavščina v odnosu do nas samih.
Pomislimo na umivanje nog, ko se je Jezus približal Petru
in Peter mu reče: »Ne, ne meni, Gospod. Lepo prosim, pa kaj
delaš?« Peter ni razumel, da je glina, da potrebuje moč Gospoda, da bi bil rešen.
Priznanje, da smo ranljivi, slabotni, krhki, grešniki, je stvar
velikodušnosti. Samo če sprejmemo, da smo glina, bo k nam
prišla izredna moč Boga in nam dala polnost, rešitev, srečo,
veselje, da smo rešeni, in tako bomo sprejeli Gospodov zaklad.
Tako je tudi, ko gre za duhovne poklice.
Vprašanje o zmanjševanju duhovnih poklicev je povezano
z demografskim problemom. Če ni mladih, ni poklicev. V času
številčnejših družin je bilo lažje imeti več poklicev. V današnji
situaciji se je treba vprašati, kaj nam Gospod pravi, kaj od nas
sedaj zahteva.
Kriza poklicev se nanaša na vso Cerkev in tudi na vse stanove, tudi kar se tiče poklicanosti v zakon. Čas je, da se vprašamo, kaj naj storimo, kaj naj spremenimo. A k problemom je
treba pristopiti in se iz njih učiti.
V zvezi z delom za duhovne poklice pa bi med drugim izpostavil pomen pričevanja: Pomembno je pričevanje, da smo
srečni in da svoje življenje končamo srečni. Pomembno je pastoralno in misijonarsko spreobrnjenje. Videti apostolsko gorečnost, ki ne živi zase, ki živi za druge. Ki daje življenje.
Pričevanje se začne brez besed. Z dejanji. Tudi brez besed
lahko pritegneš ljudi. Zaklad duhovnih poklicev je velik, pa

čeprav je v lončenih posodah. Vsi skupaj ga vsak po svojih
močeh negujmo in varujmo.
Na današnji svetovni dan molitve za poklice molimo, da bi
nam Gospod poslal dobrih duhovnih poklicev. Naj bodo z Marijino pomočjo pripravljeni velikodušno hoditi za Gospodovim glasom.
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Prošnje vernikov
Nebeški Oče, tvoj Sin Jezus Kristus nas spodbuja, naj prosimo za nove duhovne poklice. Zato te sedaj prosimo:
1. Skrivnostni Bog, ti poznaš vsakega človeka, ker si mu dal življenje in ga neizmerno ljubiš. Daj vsem, ki jih kličeš v svojo posebno
službo, poguma, veselja in vztrajnosti, da bodo pustili vse in šli za
teboj.
2. Bog ljubezni, poklical si nas v življenje, da bi hodili po poti svetosti. Pošiljaj svojega Svetega Duha Cerkvi v sedanjem času, da bo
pogumno uresničevala tvojo voljo in bo kal upanja vsem ljudem.
3. Neskončno dobri Bog, pomagaj očetom in materam, da bodo
v naših družinah krepili zdravo krščansko okolje, ki bo pomagalo
mladim, da se bodo odločali tudi za nove duhovne poklice.
4. Dobrotljivi Bog, pomagaj ministrantom, da bodo vedno pripravljeni v svojem življenju izpolnjevati tvojo voljo, še posebej, če bodo
zaslišali tvoj klic: »Hodi za menoj!«
5. Mogočni Bog, opogumljaj vse, ki so že stopili na pot duhovniške, redovniške in misijonske službe, da bodo zastavili vse svoje življenje iz ljubezni do tebe in do ljudi, ki so jim zaupani.
Vsemogočni Bog, Gospodar žetve, usliši naše prošnje in pošlji delavce na svojo žetev.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
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Veseli del

Rožni venec za duhovne poklice
Osrednja tema namenov, ki jih lahko obujamo k posameznim desetkam rožnega venca, je prošnja za notranje ozdravljenje. Mladim naša molitev pomaga, da sploh lahko odkrijejo
svojo poklicanost, se ji odzovejo in vztrajajo na začeti poti. Bog
v mnoga srca že ob spočetju položi seme poklicanosti, vendar
številne neugodne okoliščine pripomorejo, da marsikateri
otrok sploh ne sme živeti ali pa doživi tako hude stvari, da se
kasneje sploh ni sposoben odzvati temu klicu. Zato v molitev
vključujemo tudi zgodnje življenjske faze poklicanih s prošnjo, da bi bile mlade generacije obvarovane oz. da bi Bog njihove rane ozdravil.
Prav je, da člani skupnosti, ki si želi novih poklicev, zanje
intenzivno molijo in da ne pozabijo na svojo odgovornost
pred Bogom, ko gre za primerno vzgojo in spremljanje mladih.
Predlagani nameni so zgolj predlogi, ki jih prilagodimo ali
dopolnimo glede na svojo osebno situacijo in glede na osebo
oziroma skupino ljudi, za katere želimo prav posebej moliti.
s. M. Doroteja Hladnik

1. skrivnost: Ki si ga Devica od Svetega Duha spočela
Prosim te za vse spočete otroke. Naj bodo izničena vsa prekletstva in uroki, ki so bila izrečena proti njihovemu življenju.
Naj bo po tvojem Imenu obvarovano vsako novo človeško življenje in vsak duhovni poklic. Pomagaj materam, da bodo
novo življenje sprejele, in jih osvobodi notranjih in zunanjih
stisk, povezanih z nosečnostjo.
2. skrivnost: Ki si ga Devica ob obiskovanju Elizabete
nosila
Mati Marija, kakor si Jezusa nesla k Elizabeti, tako prinesi
Jezusa k vsem materam, ki nosijo bodoče člane naše skupnosti. Kakor je Sveti Duh napolnil Elizabeto, ko sta se srečali s
tvojim Sinom in Janezom pod njenim srcem, tako naj Sveti
Duh napolni vse matere, ki nosijo naše bodoče sosestre/sobrate. Naj se njihov duševni in telesni razvoj odvija po Božji
volji. Bog naj jih obvaruje pred travmami, stresom in vsem, kar
bi oviralo razvoj njihovega poklica.
3. skrivnost: Ki si ga Devica rodila
Ves blagoslov, ki se je na ljudi razlil ob tvojem rojstvu v Betlehemu, razlij tudi na novorojene, ki imajo poklic za našo
skupnost. Ozdravi travme iz tega obdobja in izlij blagoslov na
ta čas. Razveži in zlomi vsako prekletstvo, ki je bilo izgovorjeno proti njihovemu življenju.
4. skrivnost: Ki si ga Devica v templju darovala
Po tvojem prvem obisku Jeruzalemskega templja blagoslovi
prvo leto življenja vseh otrok, ki v sebi nosijo poklic za našo
skupnost, naj bodo šele rojeni ali že starejši: obvaruj jih pred
vsem hudim in izniči vsak stres in vsako težko doživetje.
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5. skrivnost: Ki si ga Devica v templju našla
Gospod Jezus Kristus, Sin živega Boga, ti si kot dvanajstletni
mladenič v templju navdušil pismouke in modrece, ki so slišali
tvojo modrost in vednost. Razlij svoj blagoslov na vse tiste, ki
imajo poklic za našo skupnost. Blagoslovi njihovo življenje
skozi vse dni, vse do današnjega dne. Daj jim še večje hrepenenje po tvoji besedi in Zakramentu. Podeli jim milost, da te
bodo prepoznali v tvoji besedi in tvojem Telesu, da bodo prepoznali moč in oblast tvojega Duha, ki se skriva v tvoji besedi.
Naj prepoznajo tvoj klic, ki ga nosijo v sebi, in mu sledijo.
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vse posledice pohujšanja, ki so ga zakrivili tvoji duhovniki in
vsi, ki se imajo za kristjane, pa ne živijo v skladu z evangelijem.
Podari nam zgledne duhovnike in vernike, ki dosledno živijo
krščansko poklicanost. Naj mladi v dobrih zgledih najdejo
oporo za rast njihove poklicanosti.

Svetli del

4. skrivnost: Ki je na gori razodel svoje veličastvo
Kakor je sijaj tvojega razodetja na gori pretresel in pritegnil
tri apostole, tako naj se izkušnja tvoje bližine in ljubezni vtisne
v srca mladih, ki jih kličeš v svojo službo. Podari jim ljudi, ki
jih bodo učili moliti in jim dali potrebno potrditev na njihovi
duhovni poti. Okrepi njihova srca za duhovni boj, da jih ne bo
zmedel in odvrnil od prave poti.

1. skrivnost: Ki je bil krščen v Jordanu
Jezus, po zakramentu krsta tudi mi postanemo Božji otroci.
Blagoslovi vse mlade, ki se v življenju še iščejo, in jim odkrij ljubezen, s katero jih ljubi nebeški Oče. Naj ta ljubezen ozdravi
vsako pomankanje ljubezni v družini in jih obvaruje pred
pastmi, ki se za mlade skrivajo v iskanju potrditve in nežnosti.
Naj ohranijo čistost in zaživijo v veseli zavesti Božjega otroštva.

5. skrivnost: Ki je postavil sveto evharistijo
Jezus, v evharistiji ostajaš med nami. Naj mladi odkrijejo
tvojo navzočnost v tabernaklju. Sveti Duh naj jim odpre globok pomen mašne daritve, da bodo iz nje črpali moč za vsakdanje življenje. Naj te prejemajo z globoko vero. Po prejemu
evharistije jih ozdravljaj na telesu in duši in jih okrepi za zvestobo krščanski drži in osebni poklicanosti, ki si jim jo zaupal.

2. skrivnost: Ki je v Kani naredil prvi čudež
Jezus, s čudežem v Kani si pokazal, da zakonski skupnosti
daješ ne le svoj blagoslov in potrebno pomoč, temveč tudi obilje veselja. Prosimo te za mlade, ki niso izkusili trdnosti družine
in trajne ljubezni med očetom in mamo. Osvobodi jih občutkov
krivde za neuspeh njunega zakona in prekini vzorce obnašanja
ter drže, ki so jih morda nezavedno prevzeli. Utrdi njihov značaj
in jim podari potrebno samozaupanje, da bodo imeli pogum za
velike življenjske odločitve in bodo pri njih vztrajali.

1. skrivnost: Ki je za nas krvavi pot potil
Jezus, pomagaj vsem, ki se bojijo trpljenja in preizkušenj.
Ozdravi njihov pogled na prestano trpljenje, da bodo mogli videti njegovo rodovitnost in bodo opazili Božjo podporo v težkih situacijah. Po angelih okrepi njihova srca in jih osvobodi
strahov, da se bodo lahko pogumno odzvali tvojemu klicu.

3. skrivnost: Ki je oznanjal Božje kraljestvo
Jezus, v svojem javnem delovanju si s svojim zgledom in besedo postavljal temelje Božjega kraljestva med nami. Odpravi

2. skrivnost: Ki je za nas bičan bil
Jezus, ozdravi rane nasilja, ki so ga mladi izkusili v družini
in med vrstniki. Ozdravi tudi nagnjenja k nasilnosti, ljubo-
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Žalostni del
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sumju in maščevalnosti, najsi bodo podedovana ali sad težkih
življenjskih izkušenj.
3. skrivnost: Ki je za nas s trnjem kronan bil
Jezus, ozdravi notranje stiske zaradi poniževanj in krivic iz
časa otroštva, šolanja in z delovnega mesta, ki so se zajedle v
dušo in izkrivljajo lastno samopodobo. Podari mladim zdravo
samozavest, ki je utemeljena na tebi in ni več odvisna od trenutnega mnenja ljudi.
4. skrivnost: Ki je za nas težki križ nesel
Jezus, ki si vzel nase križ in ga kljub bolečinam, izčrpanosti
in padcem prinesel na cilj, odkrij vsem težko preizkušanim
skrivnost združenja z Božjo voljo, ki je vir moči in vedrine tudi
v najtežjih življenjskih situacijah. Osvobodi jih zagrenjenosti,
ki se je morda že naselila v njihovih srcih.
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2. skrivnost: Ki je v nebesa šel
Jezus, poveličan v nebeški slavi, posveti bivanje in delovanje vseh ljudi, predvsem naše osebno in vseh, za katere molimo. Naj bo to, kar sejemo v minljivosti in omejenosti tega
življenja, po tvoji živi navzočnosti v našem srcu, ki jo hočemo
gojiti, dopolnjeno, poveličano in po Božje rodovitno za ta svet
in za večnost.
3. skrivnost: Ki je Svetega Duha poslal
Jezus, po Svetem Duhu bivaš v naših srcih. Prosimo te za
vse birmance. Naj zakrament, ki so ga prejeli, deluje v njihovih
srcih in jih vztrajno vodi k osebnemu odnosu z Bogom in popolnejšemu krščanskemu življenju. Naj vse, kar mi vidimo kot
stranpoti, po tvoji dobroti postane šola življenja, ki jih pripravlja na nesebično in predano služenje sočloveku ter jih vodi v
globoko in osrečujočo povezanost s teboj, živim Bogom.

5. skrivnost: Ki je za nas križan bil
Jezus, po svoji smrti na križu ozdravi v poklicanih duševne
rane, ki jih je pustila za sabo prezgodnja smrt staršev in drugih
oseb, ki so jim veliko pomenile. Poživi njihovo vero v občestvo
svetih in večno življenje. Odvzemi jim strah pred izgubo, umiranjem in smrtjo.

4. skrivnost: Ki je tebe, Devica, v nebesa vzel
Jezus, svojo Mater si dvignil v slavo nebes. Dvigni z njo tudi
naša srca, da se ne bomo izgubili v zankah raztresenosti, mlačnosti in površnosti. Naj skupaj z Marijo dihamo nebeški zrak
in ga po naši molitvi in življenju razširjamo v svetu, ki nas obdaja. Podari to milost prav posebno vsem poklicanim in jih
obvaruj malodušja.

Častitljivi del
1. skrivnost: Ki je od mrtvih vstal
Jezus, po veselju, ki so ga bili na veliko noč deležni Marija
in tvoji učenci, podeli mladim neomajno upanje v Boga in
ozdravi morebitno nagnjenje k depresijam in črnogledosti.
Pomagaj jim vzljubiti lastno življenje in jih osvobodi samouničevalnih teženj in skušnjave samomora.

5. skrivnost: Ki je tebe, Devica, v nebesih kronal
Jezus, tvoja Mati s teboj kraljuje v nebesih. Po Mariji daj
vsem poklicanim že v tem življenju okušati veselje, ki nam je
vsem pripravljeno v nebesih. Naj jih razna ponižanja, nehvaležnost ljudi in neuspehi v njihovem delovanju ne odvrnejo
od dosledne zvestobe evangeliju. Naj po njihovem pričevanju
spoznavamo in vse bolj cenimo dostojanstvo, na katerega pripravljaš tudi nas.
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Duhovni poklic – zaklad v glinasti posodi (2 Kor 4,7)

Kateheza za tretje triletje
Pripravil: Slovenski katehetski urad
Razmišljanje za kateheta
Duhovni poklic je v prvi vrsti stanovski »klic«. Vsi, ki smo
sledili notranjemu nagibu in sedaj živimo tako imenovani duhovni poklic, vemo, da se to naše življenje ne nanaša na opravljanje nekega strokovnega poklica, temveč na slog življenja.
In naš slog življenja je zato v prvi vrsti namenjen »oznanjanju
Jezusa Kristusa«, ki smo ga sprejeli za svojega Odrešenika in
Vzornika. Iz te zavesti moremo črpati moč za svoje delo, po
drugi strani pa se zavedamo, da smo šibki, nemočni, včasih
celo neustrezni. Priznanje, da smo ranljivi, slabotni, krhki,
grešniki, je stvar velikodušnosti. Samo če sprejmemo, da smo
glina, bo k nam prišla izredna moč Boga in nam dala polnost,
rešitev, srečo, veselje. Tako bomo pripravljeni sprejeti Gospodov klic in biti v njem srečni.
Cilji
- Udeleženci se seznanijo s pomenom predlaganega odlomka iz pisma Korinčanom.
- Udeleženci razumejo razliko med klicem v življenje določenega stanu ter poklicno usmerjenostjo.
- Udeleženci se odločijo za molitev razločevanja, kje je njihovo mesto v družbi in Cerkvi.
- Udeleženci skupaj molijo molitev razločevanja.
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Sveto pismo: 2 Kor 4,5-7
Saj ne oznanjamo sebe, ampak Jezusa Kristusa, Gospoda,
sebe pa le kot vaše služabnike zaradi Jezusa. Kajti Bog, ki je
rekel: »Iz teme bo zasvetila luč,« je zasijal v naših srcih zaradi
razsvetljenja Božjega veličastva na obličju Jezusa Kristusa.
Ta zaklad pa imamo v lončenih posodah, da bi bila ta presežnost moči Božja in ne iz nas.
Predvideni čas: 45–60 min.
Pripomočki:
- obrazec molitve razločevanja za vsakega udeleženca
- revije in časopisi (katehet naj poskrbi, da bo med fotografijami v publikaciji vsaj ena fotografija duhovnika, redovnika,
redovnice in/ali misijonarja)
- škarje in lepilo
- plakati
- voščenke
- projektor in računalnik
Molitev za moč razločevanja
Pridi, Sveti Duh, napolni mi srce z željo po spoznanju, kaj
je zame dobro in kje je moje mesto v človeški družbi. Pridi,
Sveti Duh, napolni mi razum s sposobnostjo, da bom znal razumeti, v čem so moje močne in šibke lastnosti. Pridi, Sveti
Duh, napolni mojo voljo z navdušenjem, da bom svoje dobre
lastnosti ohranjal in razvijal ter da se zaradi svojih šibkosti ne
bom vznemirjal. Pomagaj mi, da bom šibkosti videl kot izziv
za svojo osebno rast. Pridi, Sveti Duh, in napolni me s svojo
ljubeznijo, da bom kljub svoji šibkosti dobro orodje Očetove
volje. To te prosim po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Potek kateheze
V uvodni molitvi se vsak zahvali za enega izmed talentov, ki
mu ga je dal Bog: Bog, hvala ti za … Skupaj zmolimo še očenaš.
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Nato vsak dobi listek, na katerem je zapisan eden izmed poklicev (npr. avtomehanik, zobozdravnik, učitelj, policist, duhovnik). Vsaka skupina naj ima največ štiri člane. Na
katehetov znak vsi naenkrat s pantomimo pokažejo poklic, ki
so ga prejeli. Zberejo se v skupinah glede na prikazane poklice. Vsaka skupina pripravi plakat, na katerem predstavi poklice, ki jih srečujemo v vsakdanjem življenju (pomagajo si
slikami iz časopisov, revij; na voljo naj imajo različna pisala,
voščenke …). Še posebej predstavi lastnosti, potrebne za opravljane poklica, ki ga predstavlja njihova skupina. Po 20 minutah se skupine zberejo in predstavijo svoje plakate. Ustavimo
se pri poklicih, ki se večkrat ponovijo. Če na plakatih ni duhovnega poklica, nanj naveže pogovor katehet. Poznate koga,
ki se je odločil, da postane duhovnik, redovnik, redovnica?
Kaj to pomeni za njegovo življenje? Ali je to povsem podobno, kot če bi se odločil, da postane zdravnik ali mehanik?
V čem da in v čem ne?
Nato skupaj pogledamo videoposnetek o poklicu duhovnika (vlog Martina Goloba): https://www.youtube.com/
watch?v=0xHOAw8k0GE
Kaj g. Martin pove o poklicu duhovnika? Kakšen je njegov
dan? V čem se razlikuje od dneva tvoje mame ali očeta?
Katehet razloži razliko med odločitvijo za stan in poklic:
kako prepoznavamo svojo poklicanost v duhovništvo/družinsko življenje/samskost. Pri tem izpostavi, da življenje v določenem stanu ni povezano z iskanjem zaslužka in kariere – tako
kot pravi tudi svetopisemski odlomek 2 Kor 4,5-7. Pri izbiri
stanu in načrtu za poklic se ne moremo zanašati samo na svoje
človeške sposobnosti, ki so »krhke« kot lončena posoda. Pomembno je, da v odločanje za izbiro svoje življenjske poti
vključimo tudi Boga. Skupaj zmolimo molitev za dar razločevanja (vsak dobi listič z besedilom molitve). Katehet povabi,
da molitev molijo tudi doma.

Kateheza za tretje triletje
(Duhovni poklic – Zaklad v glinasti posodi) (Katehetski urad) 38
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Kazalo
Uvodna beseda
Duhovni poklic – Zaklad v glinasti posodi (Ervin Mozetič)

3

Prvi dan
Nedelja, 26. 4. (3. velikonočna nedelja) (škof Jurij Bizjak)

5

Drugi dan
Ponedeljek, 27. 4. (Vinko Paljk)

9

Tretji dan
Torek, 28. 4. (Marko Rijavec)

12

Četri dan
Sreda, 29. 4. (Alan Tedeško)

15

Pet dan
Četrtek, 30. 4. (Luka Modic)

18

Šesti dan
Petek, 1. 5. (s. Jana Rovtar)

21

Sedmi dan
Sobota, 2. 5. (bogoslovec Tilen Kocjančič)

24

Osmi dan
Nedelja, 3. 5. (Ervin Mozetič)

28

Rožni venec za duhovne poklice (s. M. Doroteja Hladnik)
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DUHOVNI POKLIC –
ZAKLAD V GLINASTI POSODI
(prim. 2 Kor 4,7)
TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE
26. april – 3. maj 2020

Uredil
Ervin Mozetič
Lektorirala
Alenka Mirkac
Oblikovanje naslovnice
Benjamin Pezdir
Prelom
Vladimir Lešnik
Izdalo in založilo
Ognjišče, d. o. o. – Slomškova založba, Maribor 2020
Urednik programa Slomškove založbe
Vlado Lešnik
Direktor
Miha Turk
Naklada: 1.000 izvodov
Tisk: NONPAREL – Škofja Loka
Naročila
Ognjišče, d. o. o., Trg Brolo 11, 6000 Koper
Tel.: 05/6117-220 ali 0590-99-099
ognjisce.narocila@ognjisce.si
Knjige in druge izdaje Ognjišča si lahko ogledate tudi na
spletni strani http://knjigarna.ognjisce.si
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BELEŽKE

