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Prošnje 
Kristusa, ki daje svojemu ljudstvu moč in trdnost, poveličuje-
mo in  ga iskreno prosimo: 
Bog Oče spominjaj se svoje Cerkve. 
1. Po tvoji volji se je tvoj Sin, ki je vstal od mrtvih, najprej prikazal 
apostolom, naj bomo njegove priče po svetu. Bog Oče…. 
2. Svojega Sina si poslal na svet, da ubogim oznani blagovest, naj 
oznanjujemo evangelij vsemu stvarstvu. Bog Oče…. 
3. Svojega Sina si poslal sejat seme božje besede, naj sejemo tako, 
da boš vzbujal v Cerkvi nove duhovne poklice. Bog Oče…. 
4. Svojega Sina si poslal na svet, da je živel v družini, naj naše dru-
žine tako sprejemajo življenje, da bodo primerno okolje za rast 
duhovnih poklicev. Bog Oče…. 
5. Svojega Sina si v nebesih postavil na svojo desnico, sprejmi naše 
rajne, posebej rajne, ki so delali v duhovnih poklicih v svoje kraljes-
tvo sreče. Bog Oče…. 
 
Oče naš… 
 
Sklepna prošnja 
Usmiljeni  Bog, po svoji veliki dobroti oznanjaš blagovest o neiz-
mernem Kristusovem bogastvu. Naj živimo iz evangelija in v prija-
teljstvu s teboj. Tako te bomo vedno bolj poznali in rasli v dobrih 
delih in pripravljali tla za nove duhovne poklice. Po Kristusu 
našem Gospodu! 
Amen. 
 
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.  
Amen. 
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Povabilo k tednu molitve za duhovne poklice 
 
Pred nami je teden molitve za duhovne poklice.  
Ljudje niso lačni samo zemeljskega, ampak tudi božjega kruha. 
Mnogi se danes tega niti ne zavedajo, a vedo, da stradajo nečesa. 
Kdo jim bo prinesel tega kruha? 
Bridko je dejstvo, da danes, ko je svet prišel do spoznanja, da je 
treba v temeljih obnoviti človeško družbo, ko vsi na nek način 
čakajo rešitelja, da prav danes Cerkev nima dovolj apostolov. Nas-
protno, duhovni poklici postajajo iz leta v leto maloštevilnejši, 
razen v nekaterih misijonskih deželah. 
Cerkev ima sposobnih in zdravih ljudi. Pa po vrsti kot bogati mla-
denič sklonejo glavo, ko se srečajo s Kristusom in slišijo povabilo: 
»Pojdi, prodaj vse in pridi in hodi za menoj.« 
Človek je skrivnost. Tudi Bog jo čuva. In on kliče vsakogar druga-
če. Res je potrebno v Cerkvi dobrih očetov, dobrih umetnikov, 
dobrih učenjakov. A danes ji je potrebnih predvsem dobrih duhov-
nih poklicev. 
Kdor se odloči za duhovni poklic, mora sprejeti osnovni pogoj 
svoje odločitve: odpoved sebi, da bo živel za bližnjega. Odpoved v 
duhovnem poklicu je grajena na popolni predanosti službi Bogu v 
bližnjem. Kdor to zmore, ima v sebi bistveni pogoj za duhovni 
poklic. Vse drugo sledi samo po sebi. 
Razumljivo je, da do take odpovedi ne pridemo samo s človeškimi 
močmi. Za tako odpoved je potrebno veliko milosti. Zato je potre-
bno moliti in si izprositi moči Svetega Duha. Če je duhovni poklic 
izmoljen in pripravljenost na celotno žrtev premoljena, potem 
more vsak fant in dekle mirno in s polnim zaupanjem stopiti na pot 
duhovnega poklica.  
Marsikdo bo ob resnobnem pogledu na položaj pomanjkanja 
duhovnih poklicev začutil poseben klic, da v svojem okolju stori 
kaj več za nove duhovne poklice. 
Nesmrtni Dostojevski je svojemu Aljoši, najmlajšemu Karamazo-
vih, položil v usta čudovito molitev: »Gospod, usmili se vseh, ki 
sem danes govoril z njimi. Obvaruj jih v njihovih nesrečah in bur-
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jah, in pokaži jim pravo pot. Tvoje so poti: po poteh, ki jih ti veš, 
jih odreši. Ti si ljubezen, ki pošlješ vsem tudi radost.« 
To je molitev, vredna vsakega duhovnega poklica, ki nikoli ne neha 
misliti na druge. Zaradi tega, ker tisti, ki so v duhovnih poklicih, 
tako blagoslavljajo vse ljudi jih, potrebujemo. Zaradi tega mora vsa-
kdo nekaj storiti za nove duhovne poklice.   
Teden molitve  za duhovne poklice ima  geslo:  »Sveto pismo -  
knjiga božjega klica«.  Sveto pismo je knjiga duhovnih poklicev. V 
luči in moči Božje besede lahko človek odkrije, dojame in ljubi svoj 
poklic, gre za  njim in izpolni svoje poslanstvo. Domačnost z Božjo 
besedo olajša pot spreobrnjenja, kar je pogoj za vero kot odgovor 
na Božjo besedo, postane novo merilo presojanja in vrednotenja 
ljudi, stvari, dogodkov in problemov. V poslušanju, branju, razmiš-
ljanju Božje besede, bomo ustvarjali pogoj za prebujanje duhovnih 
poklicev, saj je vsa Božja beseda en sam klic Boga človeku in zahte-
va odgovor na ta klic. To pa je pogoj za rast zavesti klicanja v 
duhovne poklice. 
Božja beseda povezuje ljudi med seboj. Kdor bere Sveto pis-
mo,dela to vedno v skupnosti Cerkve, tudi če se poglobi v Božjo 
besedo na samem. 
Tudi letos smo pripravili priročnik, ki vsebuje uvode, nagovore, 
prošnje vernikov, molitveno uro z naslovom : Z Njegovo Besedo 
pred Gospodom. Pripravljeni so tudi plakati in podobice z molitvi-
jo za duhovne poklice.   
Vse župnike prosim, da s pomočjo priročnika spodbudijo vernike k 
razmišljanju o duhovnih poklicih, da področju duhovnih poklicev 
posvetijo nekaj prostora v župnijskih glasilih, pri veroučni katehezi 
in drugih srečanjih, predvsem pa pri bogoslužju v tednu molitve za 
duhovne poklice. Morda bi bilo lepo, če bi po dekanijah v tem ted-
nu zaživeli tako imenovani dekanijski molitveni dnevi za duhovne 
poklice. 
Lepo vas povabim v ta teden molitve. Po pravici govorim, danes 
Bog podarja dovolj duhovnih poklicev, sicer ne bi spodbujal, naj 
prosimo Gospodarja žetve, naj pošlje delavcev v njegovo delo. 
Tretja misel pa je misel o molitvi in delu. Ustavljamo se tudi ob 
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Spev z odpevom 
Gospod moje veselje bo popolno, ko te bom gledal.  
Gospod…  
Večne radosti bom užival na tvoji desnici.  
Gospod…  
Slava Očetu…  
Gospod… 
 
Odpev k  Moja duša: Velike reči mi je storil Vsemogočni, njegovo 
ime je sveto 
 
Moja duša poveličuje Gospoda  
in moj duh se raduje v Bogu, mojem Odrešeniku,  
kajti ozrl se je na nizkost svoje služabnice.  
Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi,  
kajti velike reči mi je storil Mogočni  
in njegovo ime je sveto.  
Njegovo usmiljenje je iz roda v rod  
nad njimi, ki se ga bojijo.  
Moč je pokazal s svojo roko,  
razkropil je tiste, ki so ošabni v mislih svojega srca.  
Mogočne je vrgel s prestolov  
in povišal je nizke.  
Lačne je napolnil z dobrotami  
in bogate je odpustil prazne.  
Zavzel se je za svojega služabnika Izraela  
in se spomnil usmiljenja,  
kakor je govoril našim očetom:  
Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke. 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu 
Kakor je bilo v začetku tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen 
 
Odpev k  Moja duša: Velike reči mi je storil Vsemogočni, njegovo 
ime je sveto 
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Vsak, kdor greši, ravna tudi nepostavno, kajti greh je nepostav-
nost. Vi veste, da se je On razodel, da bi odvzel grehe, da pa v 
njem ni greha. Kdor ostaja v njem, ne greši; kdor pa greši, ga ni 
videl in ga ni spoznal. Otroci, nihče naj vas ne zapelje. Le kdor rav-
na pravično, je pravičen, kakor je pravičen on.  Kdor pa ravna greš-
no, je od hudiča, kajti hudič greši že od začetka. Božji Sin pa se je 
razodel prav zato, da bi uničil hudičeva dela. Kdor je rojen iz Boga, 
ne ravna grešno, saj v njem ostaja njegovo seme. Ne more grešiti, 
ker je rojen iz Boga. Otroci Boga in otroci hudiča se očitno kažejo 
po temle: kdor ne ravna pravično, ni od Boga in prav tako ne tisti, 
ki ne ljubi svojega brata.  
 Od začetka ste slišali tole oznanilo: Ljubimo drug drugega. Ne 
bodimo kakor Kajn, ki je bil od hudiča in je ubil svojega brata. In 
zakaj ga je ubil? Ker so bila njegova dela hudobna, bratova pa pra-
vična. Ne čudite se, bratje, če vas svet sovraži. Mi vemo, da smo 
prešli iz smrti v življenje, ker brate ljubimo. Kdor ne ljubi, ostaja v 
smrti.  Kdor sovraži svojega brata, je ubijalec. Vi pa veste, da 
noben ubijalec nima večnega življenja, ki bi ostalo v 
njem.  Ljubezen spoznavamo po tem, da je On dal življenje za nas. 
In takó smo tudi mi dolžni dati življenje za brate.  Kako more 
Božja ljubezen ostati v človeku, ki ima premoženje tega sveta in 
vidi, da je brat v pomanjkanju, pa zapira svoje srce pred njim? 
Otroci, ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak v dejanju in 
resnici.  
Po tem bomo tudi spoznali, da smo iz resnice. In pred njim bomo 
pomirili svoje srce, če nas srce obsoja; saj je Bog večji od našega 
srca in spoznava vse. Ljubi, če pa nas naše srce ne obsoja, smo z 
Bogom zaupni in  dobimo od njega, kar ga prosimo, ker se držimo 
njegovih zapovedi in delamo, kar mu je všeč. To pa je njegova 
zapoved, da verujemo v ime njegovega Sina Jezusa Kristusa in se 
ljubimo med seboj, kakor nam je zapovedal. Kdor se drži njegovih 
zapovedi, ostaja v Bogu in on v njem. Da ostaja v nas, pa spozna-
mo po Duhu, ki nam ga je dal. 
 
( nekaj trenutkov tišine) 
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nemoči in moči molitve, svojega dela za duhovne poklice in morda 
še prej za večjo duhovno zrelost našega naroda, da ne bi danes na 
lahko jemali stvari, ki bodo čez čas legale na nas kot velik problem, 
ki mu ne bomo vedeli več rešitve. Tudi za duhovne poklice to velja. 
Njih število je zelo upadlo, pa najbrž niso vsega krive razmere v 
naši družbi in šolah. Mar ni že škof Slomšek videval, da so starši 
preveč prepustili vzgojo šoli, namesto da bi to najbolj pomembno 
skrb za otroka za vsako ceno obdržali sebi? Mar ni tožil tudi nad 
premajhnim številom duhovnikov, pa jih vedno znova spodbujal k 
bolj navdušeni delavnosti. Saj je tudi najbrž danes kar nekaj družin, 
ki odgovorno žive v resnični veri in ljubezni ter vzgajajo svoje otro-
ke tudi v sposobnosti za odpoved in za velikodušno dobroto. Saj je 
kar nekaj duhovnikov, ki z veseljem delajo v svojem poklicu in si 
radi vzamejo čas tudi za mlade, se posvečajo posebej ministrantom 
in drugim svojim sodelavcem. Pa je tudi kar nekaj ljudi, ki svojim 
vsakodnevnim molitvam dodajajo tudi prošnjo za nove duhovne 
poklice in njihovo trdnost. 
Spomnimo pa se nečesa: narod, ki ceni duhovne poklice, jih bo tudi 
imel; in narod, ki ima duhovne poklice, bo tudi živel. In isto to vel-
ja za župnijo. Župnija, ki ceni duhovne poklice, jih bo imela; in 
župnija, ki ima duhovne poklice, bo živela. 
 

        Ervin Mozetič 
voditelj  komisije 
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1. DAN 
 

Poklicani v modrosti odgovarja na Božji klic  
 
Uvod v mašo 
Začenjamo teden molitve za duhovne poklice kot pripravo na 
nedeljo duhovnih poklicev. Ves teden nas bo povezovala molitev 
za to pomembno zadevo življenja Cerkve. V letu Svetega pisma bo 
našo molitev te dni še posebno razsvetljevala Božja beseda. 
V skupnem kesanju izročimo Božjemu usmiljenju svojo revščino, 
da se bomo z očiščenimi srci srečali z Božjo Modrostjo. 
 
Božja beseda: Apd 6,8-15; Jn 6,22-29 
 
Nagovor 
Biti poln modrosti in Duha – to je bilo razpoznavno znamenje, 
kriterij, po katerem so apostoli in vsa skupnost prvih kristjanov v 
Jeruzalemu izbrali med možmi tiste, ki bodo služabniki potrebnim, 
zlasti vdovam. 
Modrost, ta prvi dar Svetega Duha, je svetemu Štefanu pomagala, 
da se je dal na razpolago potrebnim v prvi »župniji«, da je pogumno 
odgovoril na Božji klic. S pomočjo tega daru se je v služenju tako 
odlikoval, da je izvrševal prave čudeže ljubezni, ki jih je Bog blago-
slovljal še s svojo dodatno pomočjo. 
Modrost je svetega Štefana vodila tudi k novim razsežnostim duho-
vnega poklica. Z njeno pomočjo je doumeval smisel zgodovine in 
Božjih posegov v zgodovino, da je postal tudi vnet oznanjevalec 
Božje besede in končno pričevalec za Kristusa do mučeniške smrti. 
Res, izreden je dar modrosti. Brez njega nihče ni sposoben zaznati 
Božjega klica, ga razumeti in nanj odgovoriti. 
Dar modrosti nam pomaga, da svojega življenja ne načrtujemo 
sami, ampak da pomislimo, da vso zgodovino vodi Bog, da ima on 
v svoji neskončni ljubezni čudovit načrt nad vsakim človekom; 
pomaga nam, da se odpremo temu načrtu, da odkrijemo, da je ta 
Božji načrt najboljše, kar si lahko nekdo zamisli za nas in za vse 
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Če mu umre oče, bo, kakor da ni umrl,  
ker je za seboj pustil sebi enakega.  
V življenju ga je gledal in bil vesel  
in ob smrtni uri mu ni bilo žal.  
Za seboj je pustil nekoga, ki ga bo pri sovražnikih maščeval,  
prijateljem pa vračal dobrote.  
 
Kdor sina razvaja, mu bo moral obvezovati rane  
in ob slehernem kriku bo vztrepetalo njegovo srce.  
Če konja ne krotimo, postane trmast,  
sebi prepuščen sin pa postane svojeglav.  
Kar razvajaj otroka, pa boš strmel,  
igračkaj se z njim, pa te bo spravil v žalost.  
Ne smej se z njim, da se ne boš z njim tudi jokal  
in nazadnje škrtal z zobmi.  
Ne dajaj mu v mladosti prostosti,  
(ne zatiskaj oči pred njegovimi neumnostmi.  
Upogibaj mu tilnik, dokler je še mlad,)  
preštevaj mu rebra, dokler je še majhen,  
da ne bo zakrknil in postal neubogljiv  
(in tebi povzročal žalosti duše).  
Vzgajaj svojega sina, ukvarjaj se z njim,  
da te ne bo prizadelo njegovo nesramno vedenje.  
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu 
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. 
 
Odpev: Vzgajaj svojega otroka in v veselje ti bo 
 
Berilo  (1 Jn 3) 
Poglejte, kakšno ljubezen nam je podaril Oče: Božji otroci se ime-
nujemo in to tudi smo. Svet nas zato ne spoznava, ker ni spoznal 
njega. Ljubi, zdaj smo Božji otroci; ni pa še razodeto, kaj bomo. 
Vemo pa, da mu bomo podobni, ko se bo razodel, ker ga bomo 
gledali takšnega, kakršen je, in vsak, kdor ima to upanje vanj, se 
očiščuje, kakor je tudi on čist.  
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Odpev:  Preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te 
poklical (Jer 1, 4-10) 
 
 Zgodila se mi je beseda GOSPODOVA, rekoč:  
»Preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal;  
preden si prišel iz materinega naročja, sem te posvetil,  
te postavil za preroka narodom.«  
Jaz pa sem rekel: »Oh, Gospod BOG,  
glej, ne znam govoriti, ker sem še deček.«  
A GOSPOD mi je odgovoril:  
»Nikar ne govôri: deček sem;  
kajti h komur koli te pošljem, boš šel,  
in kar koli ti ukažem, boš govoril.  
Nikar se jih ne boj,  
saj sem jaz s teboj, da te rešujem, govori GOSPOD.«  
Potem je GOSPOD iztegnil svojo roko  
in se dotaknil mojih ust;  
GOSPOD mi je rekel: »Glej, svoje besede polagam v tvoja 
usta.  
Glej, postavljam te ta dan nad narode in kraljestva,  
da ruješ in podiraš,  
da uničuješ in rušiš,  
da zidaš in sadiš.«  
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu 
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. 
 
Odpev:  Preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te 
poklical 
 
Odpev: Vzgajaj svojega otroka in v veselje ti bo (Sir 30,2-13) 
 
Kdor strogo vzgaja svojega sina, mu bo ta v zadoščenje  
in med znanci bo nanj ponosen.  
Kdor svojega sina uči, bo pri sovražniku zbujal nevoščljivost,  
pred prijatelji pa bo nad njim vesel.  
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člvoeštvo. Z darom modrosti nam Sveti Duh tudi vlije navdušenje 
za Božji klic in pogum, da ga sprjememo in potem v življenju dan 
za dnem uresničujemo. 
Če bi bili popolnoma učljivi za nagibe Svetega Duha, bi nam za 
življenje iz daru modrosti zadostovala zakramenta krst in birme, 
kjer prejmemo darove Svetega Duha. Toda Sveto pismo in življenj-
ska izkušnja Cerkeve nas učita, da je koristno, da nekaj tudi sami 
naredimo, da bi si pridobili modrost. 
Ker je Bog vir modrosti, je potrebno, da za modrost prosimo v 
molitvi. Drugi način, kako si pridobimo modrost, je ta, da živimo v 
medsebojni edinosti; takrat je med nami Jezus in nam z drugimi 
darovi poklanja tudi modrost, svojo modrost, da v njeni luči zremo 
svoje življenje in življenje okrog sebe. In še si lahko pridobimo 
modrost: ko se znamo junaško soočati z nevšečnostmi, z raznimi 
bolečinami in preizkušnjami. Ko se zednijamo s Kristusovim kri-
žem, nas preplavi krepilna moč Vstalega in iz njega izvirajoči darovi 
Svetega Duha. Tudi ko redno prebiramo Sveto pismo in po njem 
živimo, se iz njega v nas seli Božja modrost. 
Ko prosimo za nove duhovne poklice, prosimo, da bi bili tisti, ki 
jih Bog kliče, kot sveti Štefan polni modrosti, da bi se mogli prav 
odločati v svoje dobro in v dobro Cerkeve in človeštva. 
 
Prošnje vernikov 
Bog je vsemogočen. On bi lahko sam vse naredil najboljše in 
popolno. Vendar nas ceni. Želi, da z njim sodelujemo njegovi 
otroci. Želi, da ga prosimo in tako pokažemo, kje naj posebno 
pokaže svojo vsemogočnost. Zato ga zaupno prosimo: 
1. Za svetega očeta, škofe in duhovnike, da bi izvrševali božja dela: 
da bi se v popolnem zaupanju dajali na razpolago Gospodu Jezusu. 
2. Za državne voditelje, da bi se dali voditi Božji modrosti pri ureja-
nju narodnih in mednarodnih odnosov. 
3. Za trpeče brate in sestre, da bi v potrpežljivem prenašanju vsa-
kodnevnih bolečin na sebi doživljali božjo moč in modrost, ki je v 
Kristusovem križu. 
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4. Za mlade, da bi se ob pomoči Svetega Duha in njegovega daru 
modrosti odločali za božji klic in tako postali delivci jedi, ki ne 
mine. 
5. Za rajne v vicah, da bi jim naše zavzeto molitveno življenje tega 
tedna pomagalo k čimprejšnjemu gledanju Boga. 
Nebeški Oče, sprejmi in usliši naše prošnje po Kristusu, 
našem Gospodu. 
 
Pred blagoslovom 
Ko prosimo za tiste, ki jih Bog kliče, da bi v modrosti pogumno 
odgovarjali, tudi sami poskušajmo v vsakodnevnih odločitvah čim-
bolj slediti navdihom Svetega Duha in tako dan za dnem uresniče-
vati Božji načrt nad nami. Naj nas Božji blagoslov pri tem podpira. 
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Modrost se oglaša zunaj,  
na trgih povzdiguje svoj glas,  
na stekališču ulic kliče,  
na vhodu, pri mestnih vratih izreka svoje izreke:  
»Doklej boste, prostaki, ljubili prostaštvo?  
Posmehljivci ljubijo posmeh,  
norci sovražijo spoznanje!  
Obrnite se k mojemu opominu,  
glejte, točila vam bom svojega duha,  
razodevala vam bom svoje besede.  
Ker sem klicala, pa ste se branili,  
iztezala svojo roko, pa se nihče ni zmenil,  
in ste zavrgli vse moje nasvete  
in niste sprejeli mojega opomina,  
se bom tudi jaz smejala vaši pogubi,  
se posmehovala, ko pride vaš strah,  
ko pride vaš strah kakor ujma,  
in pridrvi vaša poguba kakor vihar,  
ko prideta nad vas stiska in nadloga.  
Tedaj me bodo klicali, pa ne bom odgovorila,  
koprneli bodo po meni, pa me ne bodo našli.  
Zato, ker so sovražili spoznanje  
in niso marali strahu GOSPODOVEGA,  
se ne menili za moje nasvete,  
odklonili vsak moj opomin,  
zato bodo uživali sadove svojega ravnanja,  
se sitili po svojih načrtih.  
Kajti upornost bo ugonobila prostake,  
lahkomiselnost bo pokončala norce.  
Kdor pa me posluša, bo prebival na varnem,  
miren bo in se ne bo bal hudega.«  
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu 
Kakor je bilo v začetku tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen 
 
Odpev:  Strah Gospodov je začetek modrosti 
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Z Njegovo besedo pred Gospodom 
 
O Bog ozri se name in me poslušaj. 
Gospod, pridi in mi pomagaj. 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu 
Kakor je bilo v začetku tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. 
 
Odpev:  Strah Gospodov je začetek modrosti (Preg 1, 7-33) 
 
Strah GOSPODOV je začetek znanja,  
modrost in vzgojo zaničujejo bedaki.  
Poslušaj, sin moj, vzgojo svojega očeta,  
ne zametuj nauka svoje matere.  
Kajti ljubek venec bosta tvoji glavi,  
ogrlici tvojemu vratu.  
 Sin moj, če te grešniki zavajajo,  
se jim ne vdaj.  
Če pravijo: »Pojdi z nami, prežímo na kri!  
Postavimo poštenemu zasedo brez razloga!  
Pogoltnimo jih žive, kakor podzemlje,  
cele, kakor se pogrezajo v jamo!  
Našli bomo vsakršno dragoceno imetje,  
napolnili svoje hiše s plenom.  
Vrzi svoj žreb v naši sredi,  
naj bo ena mošnja nam vsem!«  
Sin moj, ne hodi z njimi na pot,  
zadrži svojo nogo pred njihovo stezo.  
Kajti njihove noge drve v hudobijo,  
hite prelivat kri.  
Vsakemu ptiču se zdi,  
da je mreža razpeta zaman:  
 tako oni prežijo na lastno kri,  
postavljajo zasedo lastnemu življenju.  
Takšne so poti vsakogar, ki utrgava,  
utržek jemlje življenje svojemu lastniku.  
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2. DAN 
 

Prerok in poklicani zaznamovana s klicem 
 
Uvod v mašo  
Prerok je poklican, da kliče po Božjem naročilu. Vsak prerok je 
svojo veljavo dokazoval s tem, da je opozarjal na to, da ga je Bog 
osebno poklical. To je začetek in temelj vsega njegovega oznanje-
vanja. Odslej je govoril iz spoznanja, da je Bog prevzel njegovo 
dušo in mu zapovedal, naj mu služi. To je doživljal tudi Sveti Šte-
fan in to doživljajo tudi vsi, ki so zaslišali klic in odgovorili na ta 
klic v duhovnih poklicih. 
Molimo danes za poklicane naj bodo kot preroki. Naj vedno znova 
pozivajo krščanske skupnosti z besedo, zgledom in pričevanjem, 
naj kristjani postanemo to, kar moramo biti. 
Obžalujmo pa, če te sodobne preroke ne podpiramo dovolj v svoji 
lastni poklicanosti in molitvi. 
 
Božja beseda: Apd 7,51-60; 8,1a; Jn 6,30-35 
 
Nagovor 
Beseda preroka se je vedno nanašala na odločilen pomen sedanjega 
trenutka, na resnične razmere in zgodovinske dogodke. O preteklo-
sti in sedanjosti so govorili vedno zaradi sedanjosti. Njihovo govor-
jenje ni hotelo biti niti poceni, niti izzivalno, tolažeče, niti revoluci-
onarno, reformatorsko ali v skladu z izročilom. Iz lastnega spozna-
nja Boga so hoteli razkrivati dejansko grozečo resničnost časa in 
oznanjati priložnost za nov začetek, ki lahko pride le od Boga. 
Tako so sebe razumevali kot varuhe in zagovornike prave vere in 
obujevalce žive vere. 
Tak je bil tudi sveti Štefan. Kako danes v današnjem svetu govoriti 
o novem začetku, o preroštvu, o prerokih v duhovnih poklicih? 
Svet je namreč poln razrvanih ljudi. Že otroke je treba voditi k psi-
hiatrom. Koliko ljudi s strahom in nemirom, s težkimi duševnimi 
okvarami hodi po svetu. Tesnoba, obup, razdvojenost se črtajo na 
obrazih milijonov in še mlade obraze spreminjajo v starikave. 
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Že po naravi hrepenimo po miru. Ne da bi se tega zavedali, hrepe-
nimo po miru, ki ga svet ne more dati, po tistem notranjem miru, ki 
je tudi v trpljenja polnem srcu. Brez tega miru ni pristnega življenja. 
Zato se moramo zanj truditi. 
Morebiti iščemo mir na napačnih mestih: na izletih, v zabavi, špor-
tu, hrupu. Tam lahko najdemo le začasno pozabo. To ni rešitev. 
Svojega srca ne moremo pregoljufati. Krik po notranjem miru je 
preveč naraven in zahteven, da bi mogli opraviti samo s kratkotraj-
nimi injekcijami, ki nam jih nudi moderno življenje. Potrebujemo 
globljega miru. 
Vprašanje miru je postalo življenjsko vprašanje. Navodila materiali-
stičnega sveta ga ne rešujejo. Človek, ki ima mir v sebi ima na obra-
zu veselje. Posvetno veselje ni prava vrednota, je le pena in videz. S 
svetnim veseljem se ne moreš nasititi, ampak le preobjesti. Če ga 
imaš, obtežuje; če ga ljubiš, vznemirja, če ga izgubiš, muči. Tako je 
treba iskati rešitev drugod.  
Obraz svetega Štefana izžareva mir in veselje,  ker je odsev lepe, 
mirne duše. Stari Avguštinov rek:  Nemirno je naše srce, dokler se 
v tebi, moj Bog ne spočije, še vedno ponavljamo, a na žalost pre-
malokrat uresničujemo. Zato je problem miru postal občečloveški. 
Apostol Pavel pravi, da je mir sad Duha. Ker je vero duha zamen-
jala vera materije, je izginil mir. Zato so potrebni preroki, sončni, 
mirni ljudje, da ozdravijo človeštvo. Kristus jih je blagroval. Kakor 
veselja, sreče, milosti ni mogoče sebično zapirati vase, ampak se 
razdaja po sebi, tako pravi notranji mir nujno izžareva navzven. 
Kako torej pomnožiti število takih prerokov? Kako vzgojiti ljudi, ki 
bodo podobni svetemu Štefanu? Odgovor je jasen. 
Za te preroke, za poklicane moramo vsi nekaj storiti. Svet brez 
sodobnih prerokov, ki so poklicani v duhovni poklic,  bi bil neiz-
merno siromašen. Še več, obsojen bi bil na propad. Brez Kristuso-
vih sodelavcev bi se znašli v nerešljivi temi. 
Pomembno je, da se zavedamo, da smo za te sodobne preroke vsi 
soodgovorni. Vsi moramo zanje moliti in delati – vsak na njemu 
lasten način. Vsi jih moramo pomagati iskati, odkrivati in vzgajati. 
In če drugega ne moremo prositi, prosimo, da našim skupnostim 
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5. Dobri Jezus, prosimo te za vse naše župljane, naj v letu Svetega 
pisma radi vzamejo v roke to knjigo, jo berejo, premišljujejo in po 
njej tudi živijo. 
Gospod, veliko je ostalo v nas še prošenj. Po tvojem Sinu zve-
sto pričakujemo, da se nam boš dal spoznati kot prijatelj, ki 
živiš in kraljuješ vekomaj. 
 
Zahvala 
Jezus hvala ti, ker nas na zemlji nisi pustil samih.  Poleg tvoje vča-
sih zelo otipljive duhovne navzočnosti si nam pustil in postavil 
duhovne poklice. Najprej ti rečemo hvala za duhovnike naših žup-
nij. Povrni jim stotero. Hvala ti za vse slovenske škofe, ki vodijo z 
veliko vnemo in zavzetostjo naš slovenski narod. Hvala ti za svete-
ga očeta, tvojega namestnika na zemlji. Hvala ti za vse misijonarje, 
ki te prinašajo tja, kjer tvoje ljubezni še danes ne poznajo. Hvala ti 
za vse redovnike in redovnice, ki so v službi v tvojem vinogradu, 
ker v njih živo klije prepričanje, da si ti največja vrednota sveta. 
Navsezadnje pa ti hvala za Sveto pismo, ki je knjiga Božjega lica in 
kjer lahko spoznavamo svoj klic. Jezus hvala ti! 
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notenja ljudi in stvari in dogodkov in problemov. Biblične skupine 
odkrivajo pravo cerkveno soodgovornost, ker je v njih mogoče 
odkrivati različne načine služenja skupnosti in rasti novih duhovnih 
poklicev. Trudimo se, da bi po naših župnijah bilo čimveč dobrih 
bibličnih skupin, kjer bo do izraza prišla Božja beseda. V poslušan-
ju, branju, razmišljanju Božje besede, bodo verniki ustvarjali pogoj 
za klicanje v duhovni poklic, saj je vsa Božja beseda en sam klic 
Boga človeku in zahteva odgovor na ta klic. To pa je pogoj za rast 
zavesti klicanja v duhovne poklice. Vključujmo v biblične skupine 
tudi mlade, ki jim je velikokrat Božja beseda nekaj tujega in nerazu-
mljivega. 
Duhovni poklic je dialog: je poslušanje, kako me Drugi kliče in je 
pogum, da Mu odgovorim. V Svetem pismu imamo vzore takšnega 
dialoga. 
Apostol Janez pravi, da samo tisti, ki ljubi, res pozna Boga. Kdor 
ne ljubi , Boga še ni spoznal, pa čeprav misli, da že vse ve o njem. 
Prav tega celostnega, ljubečega in zato tudi življenje oblikujočega 
poznanja Boga se učimo z rednim branjem in premišljevanjem Sve-
tega pisma. 
Naj postane knjiga Svetega pisma na tak način knjiga božjega klica. 
 
 
Prošnje 
Hvaležni smo, da se lahko obračamo na tebe, Gospod. Ti si 
dober. Poslušaj naše prošnje: 
1. Dobri Jezus prosimo te za papeža Benedikta, naše škofe in 
duhovnike naj vsi posnemajo tebe, dobrega Pastirja. 
2. Dobri Jezus, prosimo te za naše družine, naj rade skupaj prebira-
jo Sveto pismo in živijo po vzorih, ki so v njem predstavljeni. 
3. Dobri Jezus, prosimo te za nove duhovne poklice, naj v Svetem 
pismu odkrijejo in odgovorijo na klic, saj je Sveto pismo knjiga 
božjega klica. 
4. Dobri Jezus, prosimo te za vse tiste, ki kakorkoli trpijo, naj jim 
Bog da moči, da bodo zmogli prenesti težo križa in ga darovali za 
nove duhovne poklice. 
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po župnijah Bog dà gorečnosti, ki bo použila lagodnost, da nam dà 
dejavne ljubezni do bližnjega, ki bo požgala našo sebičnost, da nam 
dà navdušenja za božjo slavo, v katerem bo utonilo iskanje naše 
lastne slave. To moramo prositi vedno. 
Bistvena značilnost preroške službe je namreč bilo prerokovo trp-
ljenje, da bi skupnost priklicali v oseben stik z Bogom. Uprimo svoj 
pogled v nebo in prosimo, da bi tudi danes imeli dovolj takih sodo-
bnih prerokov, ki bodo naše skupnosti klicali v osebni stik z 
Bogom. 
 
Prošnje 
Hvala Bogu Očetu, ki nam je dal edinorojenega Sina, učlove-
čeno Besedo, da nam je hrana za življenje. Prosimo ga: 
1. Naj Cerkev posluša in se dà voditi Božji besedi, da bo vedno sla-
vila Kristusa, ki je naše rešenje. 
2. Tvoj Sveti Duh naj uči poklicane, da bomo znali ljudi, ki dvomi-
jo in blodijo, voditi k resnici in bodo tako sodobni preroki. 
3. Pomagaj nam Kristusovo skrivnost globlje razumeti in jo s svo-
jim življenjem jasneje izražati.  
4. Naši otroci naj z leti rastejo v tvoji milosti, mladina pa naj napre-
duje v ljubezni in nravnosti. 
5. Spomni se naših bratov in sester, ki so v smrti zaspali v tebi in 
jim daj večno življenje v nebesih. 
O Bog, Gospod vsega stvarstva, svet obnavljaš s čudovitimi 
skrivnostmi. Naj tvoja Cerkev raste iz nebeške milosti, usliši 
te naše prošnje in ji tako nudi potrebno pomoč, po Kristusu 
našem Gospodu! 
Amen! 
 
Uvod v Očenaš 
Mnogi preroki so svojo poklicanost občutili kot breme in ob njej so 
se lahko zlomili. Tako je tudi s sodobnimi preroki, ki so odgovorili 
na božji klic. Molimo ta očenaš zanje, da bi kljub neuspehu videli 
pečat resnične preroške službe in izvoljenosti. 

 

PREROŠKOST  torek, 24. april 2007 



14 

3. DAN 
 

Božja beseda vabi k poslušnosti 
 
Uvod v mašo  
Že tretji dan smo zbrani, da molimo za nove duhovne poklice.  V 
današnji božji besedi bomo začutili, da Gospod Bog hrepeni po 
naši ljubezni, ki jo spodbuja med drugim tudi z lakoto in žejo po 
resnici. Za ljudi velja, da ne moremo biti zares srečni, dokler doživ-
ljamo, da vlada nasprotje med nami in resničnostjo, v kateri živimo. 
Jezus, na človekovo žejo po resnici, odgovarja v današnjem evange-
liju: »Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, ne bo lačen, in 
kdor vame veruje, ne bo nikoli žejen« (Jn 6, 35). Vera nam pomaga 
poiskati odgovor na nasprotja življenja s tem, ko nas uči v vsem 
odkriti Kristusa. Na začetku te svete maše obžalujmo, da se toliko-
krat zanašamo le na lastne moči.  
 
Božja beseda: Apd 8,1b-8; Jn 6,35-40 
 
Nagovor  
Berilo iz Apostolskih del nam podaja sliko stanja v prvi Cerkvi, ki 
je nastala po umoru diakona Štefana. Judje, posebej je omenjen 
Savel, vedno hujše preganjajo kristjane, ki zaradi tega zapustijo 
Jeruzalem in se razkropijo na vse strani. Na prvi pogled je stanje 
dokaj brezupno: po prvih velikih uspehih sledi hladen tuš. Kakšni 
so mogoči odzivi na novo nastali položaj?  
Prvi kristjani bi se lahko predali obupu ali pa se odzvali na način, ki 
ga imenujemo poslušnost vere.  Drugi vatikanski koncil je o njej 
zapisal: »Z njo se človek svobodno vsega izroči Bogu, ko razodeva-
jočemu Bogu izkaže »popolno pokorščino razuma in volje« in pros-
tovoljno pritrdi njegovemu razodetju« (BR 5). Bog, ki se razodeva 
človekovemu srcu, kliče, da mu človek podari, ne samo nekaj, 
ampak samega sebe. In prav to je vsebina izraza poslušnost vere: 
podariti samega sebe Bogu. 
Zgled takšne podaritve je apostol Filip, ki se ob preganjanju ne pre-
da malodušju, ampak z vso srčnostjo oznanja vero v Kristusa v kra-
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umetnostnih stvaritev, saj je Sveto pismo, vsaj kot misel prešlo v 
meso in kri evropske kulture. 
V spremenljivosti časa in človekove nestalnosti in nezvestobi doži-
vljamo sporočilo Svetega pisma kot zvezdo stalnico na nebu našega 
bivanja. 
Dokler ne začutimo, da se vsebina svetega pisma tiče temeljev naše 
sreče, ga ne bomo znali odpreti. Ko pa vložimo nekaj napora, da se 
njegova vsebina dotakne roba naše duše, ne moremo več brez nje-
ga. Kdor še ni poskusil naj začne danes. Odlomek iz svetega pisma 
ti bo dal vsak dan hrane za osebno razmišljanje, za pogovor v dru-
žini ali skupini. Tako bo božja beseda vse bolj oblikovala tvoje miš-
ljenje in tvoje ravnanje in tako se bo tudi po tebi na zemlji širilo 
Božje kraljestvo luči, dobrote, ljubezni in miru. 
Kdor se približa Božji besedi, mora biti tudi pripravljen, da ga bo 
preiskovala do sklepov in mozga in bo moral dati slovo marsikateri 
razvadi. Toda Božja beseda nam ne povzroča izgube, temveč nam 
prinaša neizmerno več, po Jezusovih besedah: Kdor najde svoje 
življenje, ga bo izgubil; in kdor svoje življenje zaradi mene izgubi, 
ga bo rešil. 
Vsakdo mora najti sebi in svojim bližnjim primeren način, da ta 
knjiga življenja ne bo ostala mrtva črka, ampak luč na življenjski 
poti. 
Pred navzočim Bogom se iskreno vprašajmo: Ali imamo v družini 
Sveto Pismo? Ali ga berem in premišljujem vsak dan? Ali ga tudi v 
družini skupaj beremo? Ali sem pozoren na to, katera misel se je 
med branjem Svetega pisma dotaknila moje duše? Ali se k tem mis-
lim, ki so se me dotaknile, ponovno vračam? Ali čutim, da me moje 
premišljevanje Svetega pisma resnično vodi v globlji stik z  Bogom? 
Bistvena prvina duhovnega oblikovanja je branje Božje besede ob 
premišljevanju in molitvi. V luči in moči Božje besede lahko človek 
odkrije, dojame in ljubi svoj poklic, gre za njim in izpolni svoje 
poslanstvo. Domačnost z Božjo besedo bo olajšala pot spreobrnje-
nja, ne samo v pomenu odtrgati se od slabega in držati se dobrega, 
ampak tudi v pomenu gojiti v srcu Božje misli tako, da vera kot 
odgovor na Božjo besedo, postane novo merilo presojanja in vred-
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7. DAN 
 

Sveto pismo – knjiga Božjega klica 
 
Uvod v mašo  
Z današnjim dnem zaključujemo molitveni teden za duhovne 
poklice. Ves teden smo razmišljali o Svetem pismu, ki je knjiga 
božjega klica. V svetem pismu je modrost in v modrosti lahko 
poklicani odgovarja na božji klic. V svetem pismu so prisotni pre-
roki, ki so zaznamovani s klicem in poklicanostjo in imamo priče-
vanja, kako lahko poklicani v poslušnosti odgovarjajo na klic. Vidi-
mo tudi, kako je vsak na svoj način poklican v oznanjevanje in pou-
čevanje. Sveto pismo tudi spreobrača in daje življenje. Vse sveto 
pismo je en sam poklicnostni dogodek. 
Vprašajmo se danes, kolikokrat ga vzamemo v roko? Kolikokrat se 
ravnamo in živimo po njem? Kolikokrat zaznamo v Božji besedi, 
da nas kliče na pot novih odnosov, nove poklicanosti, sreče, vesel-
ja, miru…? Obžalujmo! 
 
Božja beseda: Apd 13,14.43-52; Raz 7,9.14b-17; Jn 10,27-30 
 
Nagovor 
Sveto pismo je knjiga vseh knjig; ker je napisana po Božjem navdi-
hnjenju, je Božje pismo človeku in vsebuje besedo živega Boga. 
Vprašajmo se danes, kakšen je naš, kakšen je moj osebni odnos do 
te vknjižene Božje besede. Sveto pismo spada med tako rekoč 
obvezen knjižni inventar, s katerim se ponaša vsaka družina, ki pre-
more nekaj knjig. Za vernega človeka pa Sveto pismo ni le knjiga 
med knjigami, ampak vknjižena božja modrost, ki stoji izza člove-
kovega besednega izraza. Svetega pisma ne moremo jemati kot člo-
veško besedo, ampak kot Božjo besedo, kar v resnici je. 
Vsak človek, kristjan, še posebej poklicani v duhovne poklice, bi 
lahko povedali ali celo napisali svojo izvirno zgodbo, kako so se 
srečali s Svetim pismom. Morda je bilo to srečanje iz prve roke ob 
poslušanju, ko nas je posebej živo zadela kaka misel ali morda cela 
prilika; lahko pa smo se s Svetim pismom srečali prek katere od 
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jih, kjer Božja beseda še ni bila oznanjena. Filipovo oznanjevanje 
dosega velike uspehe, ker temelji na celostni pokorščini Božji bese-
di. Pokorščina je torej eden izmed temeljnih virov Filipove uspeš-
nosti, vendar pa to ni edini razlog uspeha. 
Drugi vir Filipovega misijonskega uspeha je sama Božja beseda, ki 
jo oznanja. Božja beseda je zanesljiva (zvesta) na veke, kakor Bog, 
ki v njej govori in biva. V poslušnosti Božji besedi se apostol Filip 
srečuje z Bogom na najbolj otipljiv način. Kdor Besedo sprejme z 
vero, ne bo nikoli sam: v življenju, kakor v smrti, bo preko nje 
vstopil v Božje srce. Vir Filipovega uspeha je prav ta povezanost z 
Božjim srcem. Papež Gregor Veliki je zapisal: »Nauči se spoznati 
Božje srce v njegovih besedah«.  
Ob koncu razmišljanja lahko rečemo, da je eden izmed temeljnih 
virov duhovnih poklicev prav srčna poslušnost, ki jo kristjan name-
nja Božji besedi. Prisrčna poslušnost povezuje kristjana z Božjim 
srcem, tako da v vsem odkriva Kristusa in njegovo delovanje.  
 
Prošnje za vse potrebe  
Bratje in sestre! Vsak človek nosi v sebi žejo in lakoto po 
Bogu, po neminljivem smislu življenja, zato ga sedaj zaupno 
prosimo:  
1. Očisti nam srce vsake malodušnosti, da bomo živo verovali tvoji 
Besedi. 
2. Spodbujaj v nas veselje po srečavanju s tvojim Srcem, ki se nam 
razkriva v Božji besedi. 
3. Daj da bo prisrčna poslušnost postala temelj našega rednega sre-
čevanja s Teboj. 
4. Podeli nam spoznanje, da se naše hrepenenje poteši samo v tebi.  
Gospod Bog! Vse to prosimo tebe, ki živiš in nas ljubiš veko-
maj. Amen.  
 
Uvod v očenaš  
Nebeški Oče. Z molitvijo očenaš, nas je tvoj Sin naučil, kje naj išče-
mo odgovor na lakoto in žejo, ki jo čutimo po tebi. Zatorej sedaj 
recimo: Oče naš ... 

POSLUŠNOST  sreda, 25. april 2007 



16 

4. DAN 
  

Poklicani v oznanjevanje in poučevanje 
 
Uvod v mašo 
»Gospod, Jezusa bi radi videli!« S temi besedami so se obrnili grško 
govoreči Judje na Filipa, ki jim je bil po duhu blizu, saj je bil iz Bet-
sajde v Galileji. 
Kolikokrat v srcu vpijemo:«Gospod, Jezusa bi radi videli, ga čutili, 
imeli njegovo zagotovilo, da ravnamo prav, da naše besede niso 
prazne in naučene. Radi bi podarjali polnost veselega oznanila tako, 
kakor so ga podarjale čiste duše prvih apostolov. Pa včasih zmanjka 
moči in poguma za poglabljanje v eno in samo resnico, ki je Jezus. 
Prevzame nas napuh in beda človeškega duha, ki bi s svojim ozna-
njevanjem rada Vsemogočnost prisilila v vsakomur razpoznavno 
razumnost. 
Jezusove besede so bile vedno preproste, ko je govoril množicam. 
Ko je govoril apostolom pa je znal biti bolj skrivnosten. Janez 
evangelist poroča o Filipu, da ni razumel Jezusovih besed: »Nihče 
ne pride k Očetu, razen po meni. Če bi poznali mene, bi poznali 
tudi Očeta....« 
Ali lahko današnji oznanjevalci vedno trdimo, da razumemo in 
vidimo Boga v besedi, ki jo oznanjamo? 
Na začetku te sv. Maše prosimo Učitelja, naj nas vzame v svoje 
svete dlani in iz naših duš umije vso prevzetnost, vse nepokorščine, 
površnosti,vse, kar ni njegovega v našem oznanjevanju! Naj izpraz-
njena posoda srca vsrka vso lepoto resnice iz njegovih besed! 
 
Božja beseda: Apd 8,26-40; Jn 6,44-51 
 
Nagovor 
»Vstani in pojdi!« Tako preprosto in razločno je Duh Gospodov 
napotil Filipa. Vsakdo, ne samo duhovnik, redovnik in redovnica, 
katehet in katehistinja, vsakdo ima v sebi natančen sprejemnik, na 
katerega se ujamejo Božje želje. Ker pa ga vse prevečkrat prekriva-
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Kaj ne bi Petrov odgovor mogel biti tudi odgovor poklicanih: 
“Gospod, kam naj gremo, ti imaš besede večnega življenja.” Resni-
čnost Jezusovih besed moremo le takrat izkusiti, če jim verujemo in 
se podamo na pot za Jezusom. Srečanje z njim pri sveti maši naj bi 
bila tudi za nas veroizpoved, da hočemo hoditi za njim, ki vodi v 
življenje.  
 
Prošnje 
Gospod Jezus, ti imaš besede večnega življenja in mi veruje-
mo, da si živi Bog in da rad uslišuješ naše prošnje. Polni zau-
panja te zato prosimo: 
1. Ohrani vse poklicane: papeža Benedikta, škofe, duhovnike, redo-
vnike, redovnice, bogoslovce in semeniščnike zveste tvojemu klicu 
in naj ga uresničujejo v vsakdanjem življenju. 
2. Poklicani naj rastejo ob Svetem pismu v svetosti, modrosti in 
ljubezni. 
3. Ti kličeš tudi danes. Naj prav v letu Svetega pisma mladi zaslišijo 
tvoj klic in naj mu z veseljem odgovorijo. 
4. Sveto pismo je knjiga življenja, naj jo radi prebiramo ter tako 
črpamo moč in veselje do življenja. 
5. Vsem rajnim, ki so ob tvoji besedi krepili svoje življenje, podeli 
večno plačilo v nebesih. 
Jezus Kristus, vse prošnje, ki smo jih izrekli, pa tudi tiste, ki ti 
jih nismo povedali, ti polagamo na oltar. Usliši jih, ki živiš in 
kraljuješ vekomaj. Amen.  
 
Uvod v očenaš 
Sveto pismo je knjiga vseh knjig. Iz nje kristjani živimo. Da bi 
zmogli prenašati besede Svetega pismo v življenje, prosimo Boga 
Očeta. 
 
Uvod pred blagoslovom 
Naj nas spremlja Petrova izpoved, ko odhajamo od svete maše: 
»Besede večnega življenja imaš in mi verujemo in vemo, da si ti 
Kristus, Božji Sin.« 
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Mnogi, ki so v njem videli Mesijo, so bili razočarani. Njihovi upi se 
niso uresničili. Popolnoma drugače so si predstavljali Mesijo, in 
novo kraljestvo, ki naj bi se začelo z njim. Niso ga razumeli, kakor 
ga danes mnogi ne razumejo.  
Morda Jezus preveč zahteva od  nas ljudi? Nas ni prav ocenil? 
Jezus Kristus je pač pohujšanje za ljudi. Ni narejen po naši meri. V 
nobenem trenutku svojega življenja ni imel namena izpolnjevati 
človeške želje. Zavrnil je, da bi bil kralj po milosti ljudi. Odrešenje 
in skupnost z njim najde le tisti, ki gre za njim v smeri Kalvarije. 
Jezus nikogar ne sili, da bi hodil za njim. Ima potrpljenje. Ljudem 
pusti čas, da razmislijo o svoji odločitvi. Želi take učence, ki ga po 
svobodnem razmisleku in v ljubezni sprejmejo za Gospoda. 
Marsikdo si misli: “Mene se to ne tiče. Ne rabim nikogar, h katere-
mu bi se moral zatekati. Hočem delati, kar je meni všeč. Ne potre-
bujem Svetega pisma.” 
Kot za časa Jezusa tako se dogaja tudi danes, da smo ljudje postav-
ljeni pred odločitev za vero v Jezusa, ali nevero. Verniki vseh časov 
doživljajo, da mnogi odhajajo. Kje je vzrok?  
Morda bi se morali vrniti k začetkom krščanstva. Takrat je Cerkev 
v polnosti živela. Vsak dan so se ji pridruževali novi člani. Čemu in 
zakaj? Apostolska dela navajajo: »Da so bili stanovitni v nauku apo-
stolov in v bratskem občestvu, v lomljenju kruha in v molit-
vah.«  (Apd 2, 42). Tu je odgovor. V skupnosti so prebirali Božjo 
besedo, nanjo odgovarjali z molitvijo in občestvom. Moč pa jim je 
dajala sveta Evharistija. Vsaka družina ali skupnost, ki si želi posre-
dovati življenje, mora delati isto.  
Danes je družina v krizi. Prav ta kriza, v kateri se znajde skupnost, 
je lahko zdravilna. Spodbuja nove moči. Z izzivalnim vprašanjem: 
»Hočete tudi vi oditi«, postavi Jezus učence pred odločitev. Za apo-
stole odgovor gotovo ni bil lahak. S tem ko so mnogi odhajali, je 
morda tudi apostole navdalo tesnobno vprašanje, če se ne nahajajo 
na potapljajoči se ladji. 
Kljub vsem dvomom je v imenu vseh odgovoril Simon Peter: 
“Gospod, kam naj gremo, ti imaš besede večnega življenja.” Apos-
toli so Jezusu verjeli in se odločili hoditi za njim. 
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mo s počasnim razumevanjem, lenobnim odzivanjem, strahom 
pred odločitvijo, se lahko zgodi, da sprejemnik postaja vedno manj 
občutljiv in da nekega dne ne sprejema več Božje frekvence. Če bi 
Filip le malo premišljeval, bi se v srce prikradel strah. Pot iz Jeruza-
lema v Gazo je bila samotna, časi negotovi, on pa sam. 
Toda v njegovem srcu je kraljevala Božja beseda. Ko je srce prepol-
no resnice, je želja dovolj močna, da odrine ovire in se preda hrepe-
nenju po razdajanju prejetega bogastva še drugim. Najbrž se nam 
nikoli v življenju ne bo zgodilo, da bi srečali človeka, ki bi bil, v 
človeških očeh tako pomemben, kakor je bil služabnik in ljubljenec 
etiopske kraljice. Se nam pa skoraj vsak dan dogaja, da srečujemo 
ljudi, ki so v Božjih očeh enako pomembni, pa nas sprašujejo: 
«Kako naj razumem, če me nihče ne pouči?« 
Izziv, naloga ali čudoviti dar, da smemo podarjati naprej, kar smo 
prejeli? Poti je nešteto:. Molitev in beseda, ki ustvarjata mogočno 
zvezo Božjih otrok, sta ena izmed njih. Morda ni vsako srce, ki bo 
vprašujoče odprto stalo pred nami, tako pripravljeno, kakor je bilo 
srce etiopskega dvornika. Toda mar niso največje umetnine, ki sto-
letja krasijo Zemljo, izdelane iz najtršega kamna ali lesa?Le česa nas 
je tako strah? Zakaj še posvečeni tako sramežljivo oznanjajo njego-
vo besedo!? Včasih se zdi, kakor da bi jo najraje skrili pod mernik 
in čeznjo pogrnili kopreno svetnih, človeku, ne Bogu, prilagojenih 
resnic. Današnja Božja beseda naj nam še dolgo vzpodbuja duha, 
da bomo čuječi ob vsakem Jezusovem povabilu in mu z veselim 
srcem sledili, tudi na malo manj,ali pa nič obdelane njive človeških 
src! 
 
 
Prošnje za vse potrebe 
Bog, naš Oče. Tvoja Beseda prinaša veselje in gotovost. Z 
velikim zaupanjem prihajamo predte in te prosimo: 
1. S svojo besedo razsvetljuj pot vsem, ki iščejo smisel svojemu 
življenju. 
2. Pomagaj nam, da bomo mogli z močjo tvoje besede pričevati o 
tvoji neizmerni ljubezni. 
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3. Naj se ob tvoji besedi učimo velikodušnosti in pozornosti do 
vsakega človeka. 
4. Pomagaj vsem katehetom in katehistinjam, da jim bo tvoja bese-
da vir nenehne duhovne rasti.  
5. Prosimo  tudi za starše, da bodo s tvojo besedo vodniki otrokom 
na poti vere. 
Tvoja beseda, o Bog, nas hrani, nas vodi, nas uči. Zanjo se ti 
zahvaljujemo po tvojem Sinu Jezusu Kristusu, ki živi in nas 
ljubi vekomaj. 
 
 
Uvod v Očenaš 
»Pridi k nam tvoje kraljestvo«, te bomo prosili, te rotili, da odvza-
meš od nas trpki priokus izgnancev iz raja; si želeli, da nam odpus-
tiš naše nerodnosti in prekrške. Že ko izgovarjamo svete besede, ki 
nam jih je za vse veke poklonil tvoj Sin, kapljajo v naše misli razla-
ge Tistega, po katerem zmoremo k tebi: »Moje kraljestvo ni od tega 
sveta«, nam v tvojem imenu razlaga Jezus. Vemo, da vse katedrale 
sveta ne premorejo tebi primernega prostora, če ti zapremo kated-
rale src, posebno tistih najmlajših, najbolj nebogljenih, odrinjenih 
in pozabljenih, kakor da so nikogaršnji. Najlepše je, da se po naro-
čilu tvojega sina smemo počutiti enaki in za večno posvojeni od 
Najvišjega. Saj ti si - ABBA - naš Oče. 
 
Uvod v pozdrav miru 
Bog vsakega človeka ljubi do kraja, zato ne more ljubiti še bolj. Pre-
tresljiva prošnja iz ust človeka, ki vedno bolj in večkrat kipi čez naš 
svet, je :«Imej me rad! Imejte nas radi !« Ljubezen pa je čudežna 
cvetlica, ki je sveža in lepa samo v čisti posodi in v sveži vodi. Ima 
pa še to lastnost, da nikoli ne mine, ne ovene in ne izgine, Če jo 
razdajamo. Pripravimo, sestre in bratje, svoja srca, da bodo oltar 
miru in ljubezni. Pripravimo jih z odpuščanjem vsega, kar nas je 
prizadelo, s sprejemanjem drugačnosti in s pristno dobrodošlico 
bratu, ki ga povabimo v zavetje svojega srca! Če bo tam začutil vsaj 
nekaj topline, smo mu ponudili predokus raja. Podajmo si roke, 
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6. DAN  
 

Sveto pismo daje življenje 
 
Uvod v mašo 
Šesti dan tedna molitve za duhovne poklice nas vabi, da razmišlja-
mo o Svetem pismu, ki daje življenje. Jezus Kristus je uresničitev in 
izpolnitev. Njemu sledimo v družini, župniji, skupnosti. Bog kliče 
danes preko svoje besede. Vsak, kdor se hrani z Njegovo besedo, 
mu daje življenje.  
Na začetku svete maše odprimo svoja srca. Razmislimo svoja deja-
nja; ali se poklicani hranimo ob mizi Njegove besede. Ali pa godrn-
jamo kakor učenci iz današnjega evangelija: »Trda je ta beseda, kdo 
jo more poslušati?« 
Obžalujmo vse svoje slabosti, da bomo tako z očiščenimi srci pris-
luhnili Božji besedi in se nahranili s kruhom življenja. 
 
Božja beseda: Apd 9,31-42; Jn 6,60-69 
 
Nagovor 
Sveto pismo nam odpira vrata v življenje. V njem najdemo odgo-
vore na vprašanja, ki si jih človek vedno znova zastavlja: Čemu in 
zakaj živim?  
V vsaki družini, kjer je Sveto pismo odprta knjiga življenja, se pora-
ja novo življenje, živijo njeni člani življenje v polnosti. Kajti samo 
Bog je tisti, ki odgovarja človeku v polnosti. 
V vsaki družini Bog tudi danes kliče k polnosti življenja. Vendar 
pušča svobodo. Vsakdo se mora sam odločiti.  
Jezus je tudi danes na delu. Kliče starše, da posredujejo življenje. 
Kliče otroke, da sledijo njegovemu klicu. Za vsakega veljajo Jezuso-
ve besede današnjega evangelija: “Hočete tudi vi oditi?” Besede so 
zelo ostre, ki kažejo na človeka, ki se kaj dosti ne meni za Jezusovo 
živo besedo. Jezusov način nastopanja vzbuja naše začudenje, saj 
jasno pokaže, da mu ne gre za poceni pridobivanje pristašev. Sveto 
pismo pravi, da so ga mnogi učenci zapuščali, češ “trde so te bese-
de, kdo jih more poslušati”.  
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Prošnje 
Jezus nas je pritegnil k sebi, da bi se z nami združil ter nas 
učil ljubiti brate in sestre z Božjo ljubeznijo. Da bi na ta klic 
odgovorili mi, še posebej pa tisti, ki jih Jezus kliče v službo 
oznanjevanja evangelija, prosimo: 
1. Jezus, poišči tudi v naši sredi takih, ki bodo, sami spreobrnjeni, 
vabili druge k spreobrnjenju, jim oznanjali evangelij in jih klicali na 
pot za teboj. 
2. Jezus, daj da bomo znali »zapustiti« vse, kar nas ovira pri hoji za 
teboj. 
3. Jezus, prosimo te za oznanjevalce evangelija, ki bodo morali biti 
pričevalci o tistem notranjem »dotiku«, ki daje verodostojnost in 
izkustveni pečat njihovemu oznanjevanju. 
4. Jezus prosimo te za tiste, ki nam bodo v zakramentu sprave 
pomagali hoditi po poti spreobrnjenja.  
Jezus, rekel si: »Ko bom povzdignjen z zemlje, bom vse prite-
gnil k sebi.« Usliši naše prošnje, ko se z velikim zaupanjem 
obračamo k tebi, ki živiš in kraljuješ vekomaj.  
 
Očenaš 
Dragi bratje in sestre, Bog je naš dobri Oče, ki nas, svoje otroke, 
sprejema z odprtimi rokami. Prosimo ga, da bi vsi ljudje našli pot k 
njemu in da bi bilo vedno dovolj takih, ki jih bodo na tej poti pod-
pirali. 
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dragi prijatelji, kot simbol resnične želje po miru in naj bo Božji mir 
z nami, v naših mislih, željah, dejanjih! 
 
 
Pred blagoslovom 
Objem resnice, ljubezni in miru, bi morala biti vsaka maša. Koliko 
nam je uspelo natočiti v vrče našega življenja ob studencu večne 
milosti? Ti nam pomagaj, Vsemogočni! Daj nam drobec od tvoje 
neskončne ustvarjalnosti! Pomagaj nam Sveti Duh, da prav oznan-
jamo resnico, ki je pot k večni Ljubezni! Pomagaj nam Odrešenik 
sveta, da te oznanjamo kakor si nas ti učil in ne, kakor nam bo 
narekovala človeška nečimrnost. Skozi nas, naj bo spoznaven tvoj 
obraz! Zato te prosimo: Pojdi z nami s svojim svetim blagoslovom, 
na vsa naša pota! 
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 5. DAN 
 

Poklicani k spreobrnjenju  
 
 
Uvod 
Pogosto obračamo Jezusu hrbet ali ga celo s svojim ravnanjem zav-
račamo. Prosimo ga, naj nas obrne k sebi, da bomo hodili za njim 
in bili žive priče njegovega evangelija. 
 
Božja beseda: Apd 9,1-20; Jn 6,52-59 
 
Nagovor 
Mogoče nam še odmeva naročilo, ki smo ga slišali na pepelnično 
sredo: »Spreobrni se in veruj evangeliju!«. Spreobrnjenje je tako pri-
stna odprtost za »verovanje evangeliju«, tistemu oznanilu, ki more 
prenoviti naše življenje in nas v polnosti osrečiti. V letošnjem letu 
Svetega pisma bi lahko še posebej prepoznali v tem vzkliku povabi-
lo, da postavimo na osrednje mesto našega življenja Božjo besedo, 
da to besedo poslušamo, jo kot Marija v srcu ohranimo, in iz nje 
živimo. Da se zavedamo, da to ni kakršnakoli beseda, ampak veselo 
sporočilo o naši odrešenosti, kar je vir neizmernega veselja. Evan-
gelij nas  poveže z njim, ki je »avtor« tega veselega sporočila – Jezu-
som Kristusom. Božja beseda nas tako poveže z Bogom, ki je 
Beseda, da bi tako tudi mi postali beseda o Bogu! V Božji besedi je 
že navzoč (skrit) klic, vabilo k hoji za Jezusom. Po tej besedi tudi 
nas kliče: »Hodi za menoj!«, pri čemer moramo »zapustiti« vse, kar 
bi nas pri tej hoji za Učiteljem oviralo. Spreobrniti se pomeni zapu-
stiti prostor zasužnjenosti grehu in stopiti na pot svobode. 
Moč in zakonitosti spreobrnjenja na izrazit način odkrijemo pri 
apostolu Pavlu. Bil je pismouk (»uradni razlagalec Svetega pisma«), 
vendar v vsem njegovem poznanju Svetega pisma ni prepoznal nje-
ga, katerega je to pismo napovedovalo. Potreben je bil poseben 
poseg vstalega Kristusa, da so se mu »odprle oči« in se je srečal z 
njim, katerega je preganjal. To srečanje je bilo tako močno, da 
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odslej naprej ni hotel vedeti nič drugega kot križanega in vstalega 
Jezusa, kateri ga je postavil za apostola narodov. Ko je Pavel pod-
vomil o svoji primernosti za to nalogo, je prejel od Jezusa Kristusa 
zagotovilo: »Dovolj ti je moja milost!« 
Iz tega vidimo, da spreobrnjenje ni zgolj »proizvod« našega priza-
devanja, temveč je Božji dar, je sad Božjega delovanja. To dejstvo 
zelo lepo izrazi  mašna prošnja na soboto prvega postnega tedna: 
»Večni Oče, obrni nas k sebi …«. Jezus pa je rekel: »Ko bom povz-
dignjen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi« (Jn 12,32). In papež 
Benedikt XVI razlaga to Jezusovo misel v svojem pismu za letošnji 
postni čas: »Bog predvsem hrepeni po našem odgovoru, da bi nje-
govo ljubezen sprejeli in mu dopustili, da nas pritegne k sebi. Pri 
čemer ne zadošča, če njegovo ljubezen samo sprejmemo – nanjo 
moramo odgovoriti in jo posredovati drugim: Kristus 'me je priteg-
nil k sebi' zato, da bi se združil z menoj ter me tako učil ljubiti brate 
in sestre z njegovo ljubeznijo.« 
 Torej Bog, ki nas je »ustvaril k sebi« (Avguštin), more nas, ki mu 
obračamo hrbet, ponovno obrniti k tistemu cilju, v katerem se 
more dokončno umiriti naše srce (prim. Avguštin). Bog pa ne upo-
rablja vedno izrednih posegov, kakor pri apostolu Pavlu, ampak 
večkrat tiste redne »vrvice dobrote«, za katere potrebujemo veliko 
pozornosti. Po svojem Duhu nam odpira srce, da prisluhnemo 
Božji besedi in prejmemo v njej moč za spreobrnjenje. Božja bese-
da nam spregovori na srce, v nas deluje in nas preoblikuje, da sami 
postanemo njeni oznanjevalci. Drži namreč: »Česar je polno srce, 
to usta govore.« Oznanjevalec je najprej pričevalec o tistem notran-
jem »dotiku«, ki daje verodostojnost in izkustveni pečat njegovemu 
oznanjevanju! 
Biti postavljeni v »službo evangelija« pomeni, da ne postavljamo mi 
pogojev, pod katerimi sprejmemo službo oznanjevalca, marveč 
pomeni sprejeti odrešenjski načrt, ki nam ga predlaga Bog in nas 
želi imeti pri njem za svoje sodelavce. Vsakršno »pogajanje« zmanj-
šuje zavzetost in prepričljivost, kar ljudje hitro prepoznajo. Sprej-
mimo spreobrnjenje v naš življenjski program, da bomo tako 
pozorni na Jezusov klic in prepoznali pot, po kateri naj hodimo. 

SPREOBRNJENJE petek, 27. april 2007 


