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UVOD

Pred nami je nedelja Dobrega Pastirja, 41. svetovni 
molitveni dan za duhovne poklice. Že nekaj let se na ta dan 
pripravljamo skozi ves teden. Duhovniki in pastoralni delavci 
imate pred seboj knjižico; »Ponižno in vztrajno molite-za ne-
precenljivi dar«. Knjižica vsebuje predloge za oblikovanje maše 
v tem tednu pa tudi druge ponudbe. 

Molitev je bistvena za nove duhovne poklice. Nikoli se 
je ne smemo naveličati. Treba je ohraniti stare oblike in iskati 
nove. Ne moli molitveni obrazec, pa naj bo nov ali star, ampak 
moli posamezen človek, ki je povezan in oživljen s Svetim Du-
hom. »Sveti Duh prebiva v Cerkvi in v vernikih kakor v templju, 
moli v njih in pričuje o njihovem Božjem posinovljenju.«(C4).

Sveti Duh mora dajati življenja in navdiha našim izgo-
vorjenim ali napisanim molitvam. Glas duha pa ni v pisanih be-
sedilih, temveč v človekovem srcu. »Sam Duh pričuje našemu 
duhu, da smo Božji otroci«(Rim8,16).

Sveti Janez Vianey pravi, da so bila leta, ko je veliko mo-
lil, tudi leta največjih pastoralnih uspehov. Profesor dr. Marino 
Qualizza pa nam je lani na duhovnih vajah povedal, da je mo-
litev višek človekove govorice. Kdor se je naučil moliti, ta se je 
naučil govoriti.

Molitev je torej bistvena in nujna, če hočemo, da se bo 
število duhovnih poklicev pomnožilo.

Vse molitvene oblike ki jih imamo po župnijah, ohranjaj-
mo. Te pobude še krepimo in se jih v čim večjem številu udele-
žimo ter iščimo še nove ob like delovanja.

»Ko molimo za duhovne poklice, pa moramo moliti tudi 
sami zase, da mladim, ki bi se želeli popolnoma posvetiti Božje-



mu kraljestvu, ne bomo branili in jih od tega odvračali«(škofje v 
letošnjem pastirskem pismu).

Bog daj, da bi se naše krajevne Cerkve spremenile v eno 
samo binkoštno dvorano, ki v molitvi prosi in pričakuje darov 
Svetega Duha. Potrebujemo namreč tisto ozračje vere, upanja 
in ljubezni, ki bo pospeševalo zorenje duhovnih poklicev in 
duhovnih voditeljev. (prim.skl.dokument zbora cerkve na Slo, 
419). Hvala vsem, ki ste nam knjižico pripravili.

Koper,1. marec 2004     Koprski škof Metod Pirih



POSLANICA SVETEGA OČETA ZA 41. SVETOVNI 
DAN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE

2. MAJ 2004 – 4. VELIKONOČNA NEDELJA

Častiti bratje v škofovstvu,
predragi bratje in sestre!

1. »Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce 
na svojo žetev« (Lk 10,2).

Iz teh besed, s katerimi se Jezus obrača na apostole, je raz-
vidna skrb, ki jo Dobri pastir stalno kaže za svoje ovce. On na-
pravi vse, da bi »imele življenje in ga imele v obilju« (Jn 10,10). 
Po svojem vstajenju bo Gospod zaupal učencem odgovornost, 
da nadaljujejo njegovo poslanstvo, da bi se evangelij oznanil lju-
dem vseh časov. In mnogo je takih, ki so velikodušno odgovorili 
in še vedno odgovarjajo na njegovo nenehno vabilo: »Hodi za 
menoj!« (Jn 21,22). To so možje in žene, ki dajo svoje življenje 
na voljo za celostno službo njegovemu kraljestvu.

Na bližnji 41. svetovni dan molitve za duhovne poklice, ki 
ga že dolgo obhajamo na 4. velikonočno nedeljo, se bodo vsi 
verniki združili v goreči molitvi za duhovniške, redovniške in 
misijonarske poklice. Naša prva dolžnost je namreč prositi 
»Gospoda žetve« za tiste, ki že pobliže hodijo za Kristusom 
v duhovniškem in redovniškem življenju, in za tiste, ki jih Go-
spod v svojem usmiljenju ne neha klicati v tako pomembna 
cerkvena dela.



2. Molimo za poklice!

V apostolskem pismu Ob začetku novega tisočletja sem 
naglasil, kako »kljub obsežnemu procesu razkristjanjenja opa-
žamo danes v svetu povečano zahtevo po duhovnosti, ki se v 
veliki meri izraža prav v obnovljeni potrebi po molitvi« (št. 33). 
V to »potrebo po molitvi« se vključuje naša soglasna prošnja h 
Gospodu, naj »pošlje delavce na svojo žetev«.

Z veseljem ugotavljamo, da se v številnih delnih Cerkvah 
oblikujejo skupine, ki molijo za duhovne poklice. V bogoslovjih 
in v redovnih in misijonarskih ustanovah, v katerih se vzgajajo 
duhovni poklici, potekajo srečanja v ta namen. Mnoge družine 
postajajo majhni »krožki« molitve in pomagajo mladim pogum-
no in velikodušno odgovoriti na klic božjega Učitelja.

Da, poklicanost v izključno Kristusovo službo v njegovi Cer-
kvi je neprecenljiv dar Božje dobrote, dar, za katerega moramo 
prositi vztrajno in z zaupno ponižnostjo. Njemu se mora krist-
jan čedalje bolj odpirati in skrbno paziti, da ne zapravi »časa 
milosti« in »časa obiskanja« (prim. Lk 19,44).

Posebno vrednost ima molitev, ki je povezana z žrtvijo 
in trpljenjem. Trpljenje, ki ga živimo kot dopolnjevanje tistega, 
kar v našem mesu manjka »Kristusovim bridkostim v prid nje-
govemu telesu, ki je Cerkev« (Kol 1,24), postaja oblika nadvse 
učinkovite priprošnje. Toliko bolnikov na vseh koncih sveta 
združuje svoje bolečine z Jezusovim križem in prosi za svete 
poklice! Duhovno spremljajo tudi mene v petrovski službi, ki 
mi jo je Bog zaupal, in dajejo zadevi evangelija neprecenljiv pri-
spevek, četudi marsikdaj povsem skrit.



3. Molimo za tiste, ki so poklicani v duhovništvo in 
v posvečeno življenje!

Od srca želim, da bi se čedalje bolj večala molitev za du-
hovne poklice. Molitev, ki bi bila češčenje Božje skrivnosti in 
zahvala za »velike reči«, ki jih je Bog storil in jih kljub šibkosti 
ljudi ne neha uresničevati. Premišljevalna molitev, prežeta s str-
menjem in hvaležnostjo za dar poklicev.

V središču vseh molitvenih pobud je evharistija. Oltarni 
zakrament je odločilnega pomena za rojevanje poklicev in nji-
hovo stanovitnost, kajti iz odrešilne Kristusove daritve morejo 
poklicani črpati moč, da se popolnoma posvetijo oznanjevanju 
evangelija. Prav je, da se z obhajanjem evharistije združuje 
češčenje Najsvetejšega zakramenta in se tako na neki način po-
daljšuje skrivnost svete maše. Zaziranje v Kristusa, ki je stvarno 
in bistveno navzoč pod podobama kruha in vina, lahko prebudi 
v srcu tistega, ki ga Bog kliče v duhovništvo ali v kakšno poseb-
no poslanstvo v Cerkvi, isto navdušenje, kakor je Petra na gori 
spremenjenja spodbudilo, da je vzkliknil: »Gospod, dobro je, da 
smo tukaj!« (Mt 17,4; prim. Mr 9,5; Lk 9,33). To je prednosten 
način zaziranja v Kristusov obraz z Marijo in v šoli Marije, ki jo 
zaradi njene notranje drže smemo po pravici imenovati »evhari-
stična žena« (okrožnica Cerkev iz evharistije, 53).

Vse krščanske skupnosti naj bi postale »pristne šole molit-
ve«, v katerih molimo, da ne bi primanjkovalo delavcev na pro-
stranem polju apostolskega dela. Dalje je potrebno, da Cerkev 
s stalno duhovno skrbjo spremlja tiste, ki jih je Bog že poklical 
in ki »hodijo za Jagnjetom, kamor koli gre« (Raz 14,4). Obra-
čam se na duhovnike, redovnice in redovnike, puščavnike, po-



svečene device, člane svetnih ustanov, skratka na vse tiste, ki so 
prejeli dar poklica in nosijo »ta zaklad v lončenih posodah« (2 
Kor 4,7). V Kristusovem mističnem telesu obstaja velika razno-
likost služb in karizem (prim. 1 Kor 12,12), ki imajo vse namen 
posvečevati krščansko ljudstvo. V medsebojni skrbi za svetost, 
ki mora poživljati vsakega člana Cerkve, je nujno potrebno mo-
liti, da bi »poklicani« ostali zvesti svojemu poklicu in dosegli 
najvišjo možno mero evangeljske popolnosti.

4. Molitev poklicanih

V posinodalni apostolski spodbudi Dal vam bom pastirjev 
sem poudaril, da je »nujna zahteva pastoralne ljubezni do last-
ne delne Cerkve in do njene prihodnosti glede duhovniškega 
služenja skrb, ki jo mora duhovnik gojiti, da tako rekoč najde 
nekoga, ki bo nadaljeval njegovo duhovniško delo« (št. 74). 
Ker vemo, da Bog kliče tiste, katere hoče (prim. Mr 3,13), zato 
mora biti skrb slehernega Kristusovega služabnika stanovitna 
molitev za poklice. Nihče ni bolj kakor on sposoben razumeti 
nujnost generacijske zamenjave, ki naj zagotovi velikodušne in 
svete osebe za oznanjevanje evangelija in oskrbovanje zakra-
mentov.

Prav v tej luči je nadvse potrebna »duhovna pripadnost 
Gospodu in lastni poklicanosti ter poslanstvu« (Posvečeno živ-
ljenje, št. 63). Od svetosti poklicanih je odvisna moč njihovega 
pričevanja, ki je zmožna pridobiti še druge in jih pripeljati do 
tega, da svoje življenje posvetijo Kristusu. Le tako je mogoče 
zaustaviti upadanje poklicev za posvečeno življenje, ki ogroža 
obstoj mnogih apostolskih del, zlasti v misijonskih deželah.



Poleg tega ima molitev poklicanih, duhovnikov in posve-
čenih oseb, posebno vrednost, ker se vključuje v Kristusovo 
duhovniško molitev. On v njih prosi Očeta, naj posvečuje in 
ohranja v svoji ljubezni tiste, ki so sicer na tem svetu, pa niso 
od sveta (prim. Jn 17,14-16).

Sveti Duh napravlja vso Cerkev za ljudstvo molivcev, ki 
povzdigujejo svoj glas k nebeškemu Očetu in prosijo za svete 
poklice za duhovništvo in posvečeno življenje. Molimo, da bi 
bili tisti, ki jih je Gospod izbral in poklical, zvesti in veseli pri-
čevalci evangelija, kateremu so posvetili svoje življenje.

5. K tebi, Gospod, se z zaupanjem obračamo!

Božji Sin,
ki te je Oče poslal ljudem vseh časov
in na vseh koncih zemlje!

Priporočamo se ti po Mariji,
tvoji in naši Materi:
daj, da v Cerkvi ne bo primanjkovalo poklicev,
zlasti tistih, ki se posebej posvečajo tvojemu kraljestvu.

Jezus, edini človekov Odrešenik!

Prosimo te za svoje brate in sestre,
ki so pritrdilno odgovorili na tvoj klic
v duhovništvo, v posvečeno življenje in v misijone.

Daj, da se bo njihovo življenje prenavljalo dan za dnem
in postalo živ evangelij.



Usmiljeni in sveti Gospod,
še naprej pošiljaj nove delavce
na žetev v svojem kraljestvu!

Pomagaj tistim, ki jih kličeš,
naj hodijo za teboj v tem našem času:
Daj, da bodo, zazrti v tvoj obraz,
z veseljem odgovarjali na čudovito poslanstvo, 
ki si jim ga zaupal v blagor svojega ljudstva in vseh ljudi.

Ti, ki si Bog in z Očetom in Svetim Duhom
živiš in kraljuješ
vekomaj. Amen.

     papež Janez Pavel II.

Vatikan, 23. novembra 2003



Prvi dan 
Ponedeljek, 26. april: MOLITEV USTALJENIH OBLIK 

ZA DUHOVNE POKLICE

Uvod v mašo
Z današnjim dnem začenjamo teden molitve za duhovne 

poklice. »Prosite Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo 
žetev,« nam naroča Jezus. Letos bomo vsak dan prav posebej 
razmišljali o pomenu molitve pri skrbi za duhovne poklice. 
Vsak duhovni poklic je na določen način izmoljen. Položimo 
danes to veliko skrb Cerkve v Božje roke in priznajmo, da smo 
dostikrat premalo goreči, da dajemo slab zgled in da s svojimi 
grehi manjšamo svetost Cerkve. Obžalujmo.

Božja beseda:
Apd 6,8-15; Ps 119; Jn 6,22-2

Nagovor
Sveto pismo pripoveduje, kako je Jezus poklical svoje 

učence in za njegov klic navaja dva razloga. Želi, da bi bili nje-
govi učenci z njim, obenem pa jih pošilja tja, kamor hoče sam 
priti. Jezus svoje učence – torej vse nas, posebej pa tiste, ki jih 
na poseben način kliče v svojo službo - vabi, da bi bili z njim. 
Za nas »biti z njim« pomeni moliti, mu v molitvi prisluhniti, 
spoznati njegovo voljo in jo uresničiti.

Posebno žlahtna in primerna je v tem pogledu starodav-
na in preprosta molitev rožnega venca. V njej smo skupaj z Ma-
rijo pri njenem sinu in našem Odrešniku Jezusu. Rožni venec 
je posebej primerna molitev, ker v njej podoživljamo glavne 
trenutke Jezusovega življenja in s tem tudi našega odrešenja. 
V skrivnostih rožnega venca ga spremljamo in smo z njim od 



rojstva, prek javnega delovanja, do njegovega trpljenja, smrti in 
poveličanja.
Molitev rožnega venca je kot ogledalo, v katerem odkrivamo, 
kdo smo mi za Boga in kdo je on za nas: On je naše življenje 
in mi smo zanj ljubljeni otroci. Molitev rožnega venca je tudi 
ogledalo naše poklicanosti in poslanstva: ob Mariji in Jezusu se 
v molitvi učimo zaznati Božji klic in nanj odgovoriti.

Vsak duhovni poklic se rodi v ljubezni do Jezusa. Ta pa 
se poraja, če mu v sebi damo prostor, če ga gledamo in poslu-
šamo. Značilnost modernega časa sta hrup in množica klicev. 
Lahko se zgodi, da v tej množici glasov in ponudb pozabimo 
na klic Boga. Pomislimo, kaj vse vsak dan poslušamo, kaj vse 
hočemo slišati! In slišimo marsikaj! Kaj hočemo poslušati mi? 
Kaj odmeva v naši notranjosti? Za Jezusovo Mater Marijo pravi 
sveto pismo, da je poslušala, premišljevala in ohranila v svojem 
srcu Božjo besedo. Lazarjeva sestra Marija iz Betanije je prišla 
k Jezusu, sedla k njegovim nogam in ga poslušala. Množice so 
iskale Jezusa, da bi poslušale njegove besede. Ko molimo rožni 
venec tudi sami na najlepši način prihajamo k Jezusu skupaj 
z Njegovo materjo Marijo. To je čudovita priložnost, da v srcu 
prisluhnemo Jezusu, da ga v duhu gledamo, da smo z njim in 
zaslišimo njegov klic.

Zato je molitev rožnega venca dar – Božji dar – najprej 
za vsakega poklicanega: duhovnika, redovnico ali redovnika, za 
vsakega semeniščnika ali bogoslovca, pa tudi za vsakega mla-
dega človeka, ki se resno sprašuje o svoji življenjski poti – pred 
Jezusom in Marijo.

Rožni venec pa je Božji dar tudi za vse tiste, ki z molitvijo 
podpiramo duhovne poklice, ki poklicane priporočamo Bogu, 
ki Boga prosimo za njihovo svetost, ljubezen, moč in vztrajnost. 



Rožni venec je preprosta molitev. Moli jo lahko vsakdo. Kjer-
koli in kadarkoli. Tudi med lahkim in enostavnim delom. Tudi v 
bolezni. Potrebno je le verno in ljubeče srce.

Ob razglasitvi leta rožnega venca je naš papež Janez Pavel 
II. zapisal: »Že od mojih otroških in mladostnih let je ta moli-
tev zavzemala pomembno mesto v mojem duhovnem življenju. 
Rožni venec me je spremljal v trenutku veselja in preizkušnje. 
Mnogotere skrbi sem položil v to molitev in v njej vedno prejel 
okrepčilo in tolažbo. Rožni venec je moja najljubša molitev. Je 
čudovita molitev, čudovita v svoji preprostosti in globini.«

Hvala Bogu, da je tudi pri nas v Sloveniji še vedno mno-
go ljudi, ki vsak dan molijo to molitev. Po mnogih župnijah so 
molitvene skupine – tako imenovane »rože« -  in posamezni-
ki, ki se vključujejo v skupnost »živega rožnega venca«. Vsak 
član »živega rožnega venca« se obveže, da bo vsak dan zmolil 
eno desetko te molitve in jo namenil za edinost Cerkve ter za 
nove duhovne poklice, njihovo stanovitnost in svetost. Tudi 
ta teden molitve za duhovne poklice je priložnost, da se tej 
molitveni skupnosti pridruži tudi kdo iz naše župnije. Skup-
nost povezuje frančiškanski duhovnik, pater Leopold Grčar, 
ki deluje na Brezjah.

Molitev rožnega venca pa nas navaja k praktičnemu 
delu za nove duhovne poklice in k skrbi za duhovnike. V ta 
namen so v zadnjem času tudi pri nas v Sloveniji zaživeli tako 
imenovani »Serra klubi«, ki si z molitvijo in praktično pomočjo 
prizadevajo pospeševati spoštovanje duhovništva, vzdrževati 
poklicane v duhovniško službo in s praktično pomočjo materi-
alno in duhovno pomagati duhovnikom in bogoslovcem. 

Molitvene skupine živega rožnega venca, serra klubi in 
posamezni molilci za duhovne poklice smo kot žene v evan-
geliju, ki so spremljale Jezusa in zanj skrbele, smo kot družina 



Lazarja, Marte in Marije, kamor se je Jezus rad vračal. Naj bo 
teden molitve za duhovne poklice za vse nas vir veselja in blago-
slova.

Prošnja za vse potrebe
Nebeški Oče. Med nas si poslal svojega Sina Jezusa Kristusa in 
Svetega Duha Tolažnika. V zaupanju v tvojo zvestobo Te pro-
simo in se ti zahvaljujemo:

Gospod, zaupamo vate in se ti zahvaljujemo.

1. Za vse duhovnike, redovnike, redovnice in misijonarje, 
da bi bili kot sveti Štefan polni Svetega Duha.

2. Za vztrajnost in pričevanje v stiski vseh, ki jih kličeš v 
svojo posebno službo.

3. Za vse molivke in molivce za duhovne poklice, za člane 
molitvenih skupin in serra klubov, da bi z veseljem služili 
tebi in sledili tvojim navdihom.

4. Za nas vse, da bi v molitvi rožnega venca odkrivali tvojo 
voljo in jo v življenju uresničevali.

5. Za vse rajne, posebej za rajne duhovnike, redovnike in 
redovnice iz naše župnije in za tiste, ki so pri nas delo-
vali, povrni jim za njihov trud plačilo.

Dobri Oče, hvala, ker te lahko prosimo in hvala, ker lahko s 
tvojo pomočjo tudi kaj dobrega storimo, ki živiš in nas ljubiš 
vekomaj. Amen



Uvod v očenaš
V molitvi dobimo zaupanje, saj se Bog skozi zgodovino 

izkazuje kot zvesti Bog. Zato se z zaupanjem obračamo nanj 
kakor nas je naučil Jezus Kristus.

Molitev po obhajilu
Gospod, spet smo pred tvojo skrivnostjo. Neprestano 

smo oviti v tvojo navzočnost. Hvala za to, da ostajaš z nami. 
Tvoja navzočnost nam prinaša upanje in veselje. Kljub nere-
du, kljub utrujenosti, celo kljub grehu naša prihodnost vendar-
le počiva v tebi. Tvoji skrivnostni navzočnosti zaupamo svoje 
korake in svoje dni. Zahvaljujemo se ti za tvoje dobre navdihe, 
za moč, ki nam jo daješ, da lahko delamo dobro, in za ljube-
zen, ki jo čutimo do tebe in do naših bližnjih. Izročamo ti 
svoje življenje in življenje vseh, ki jih kličeš v svojo posebno 
službo. Izročamo ti naše družine, naše starše, otroke in mla-
de, naše semeniščnike in bogoslovce, vse, ki se pripravljajo, 
da bodo oznanjali tvoj evangelij, in naše duhovnike, redovni-
ce, redovnike in misijonarje. Hvala ti, Gospod, da si z nami, 
in hvala ti, da smo lahko s teboj.



Drugi dan
Torek, 27. april: DRUŽINSKA MOLITEV

Uvod v mašo
Drugi dan tedna molitve za nove duhovne poklice posvečamo 
družinski molitvi. Če družina skupaj moli, je to znamenje, da 
živi poslanstvo, duhovni poklic, ki ga ima kot skupnost Jezuso-
vih učencev, kot domača Cerkev. V takšnem molitvenem oko-
lju Bog često podarja tudi posameznikom posebna poslanstva 
za službo v Cerkvi in človeštvu. V današnje kesanje na začetku 
maše vključimo obžalovanje, da velikokrat  prehitro najdemo 
izgovore, da po družinah ne molimo skupaj in da v družinah 
malo molimo za duhovne poklice.

Božja beseda: 
Apd 7,51-60; 8,1a; Ps 30; Jan 6,30-35

Nagovor
Vse vrste molitve za duhovne poklice so čudovite, ker nam 
omogočajo, da smo v stiku s tistim, ki nas neizmerno ljubi, in 
da mu prek njih izražamo in vračamo svojo ljubezen. Vendar je 
družinska molitev, kateri danes posvečujemo svojo pozornost, 
nekaj posebnega.

Krščanska družina je že sama po sebi Božja mojstrovina, 
saj je narejena po podobi Boga, ki je Trojica, torej družina. Se-
stavljajo jo Božji otroci, ki se trudijo urejati medsebojne odnose 
v ljubezni, ki jo prejemajo pri krstu in drugih zakramentih.

Toda, ko se družina zbere k molitvi, je to nekaj drugega 
kot takrat, ko molimo sami. Sveti oče v poslanici za nedeljo 
duhovnih poklicev pravi: »Številne družine postajajo majhne 



molitvene ‘binkoštne dvorane’«.  To pomeni, da se takrat, ko 
družina moli, v njej uresničuje nekaj tako lepega in vzvišenega, 
kot se je dogajalo devet dni v tistem prostoru, kjer so bili zbrani 
apostoli z Marijo in ženami v pripravi na prihod Svetega Duha. 
Seveda je potrebno, da je družinska molitev – kot takrat - »eno-
dušna«. To pomeni, da so družinski člani, ki molijo, med seboj 
povezani v edinosti z vezmi medsebojne ljubezni.

Takšna molitev je prelepa, ker je takrat v družini duhov-
no navzoča Marija, ki v vseh oblikuje razpoložljivost za Svetega 
Duha in njegove darove.

Takšna molitev je zelo učinkovita, saj Jezus obljublja 
tistim, ki molijo skupaj, zedinjeni v njegovem imenu, svojo nav-
zočnost: »Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam 
sem sredi med njimi« (Mt 18,20). Z družino, v družini moli 
sam Jezus, ki je vsemogočen in zmore vse.

Če so v družinski molitvi navzoči Marija, Jezus in Sveti 
Duh, kako ne bi nebeški Oče uslišal takšne molitve. Družina, 
ki skupaj moli, prej ali slej doživlja posege Božje previdnosti 
na vseh področjih življenja in tudi na področju duhovnih po-
klicev.

Prav med skupno molitvijo se Božji glas močneje oglaša 
v družinskih članih in jih vabi k izvrševanju zaupanih nalog.  
Gotovo se takrat oglaša tudi v mladih in jih kliče. Med skupno 
družinsko molitvijo mladi tudi prejemajo vso potrebno moč, 
»da pogumno in velikodušno odgovorijo na klic božjega Učite-
lja«. 
Mnogi, ki smo v duhovnem poklicu, lahko s hvaležnostjo po-
vemo, da smo bili deležni te čudovite molitvene izkušnje v dru-
žini. Ne vemo, če nas je takrat Bog tudi poklical. Gotovo pa je, 
da je bila družinska molitev primerno okolje, v katerem je Božji 
klic rastel in se krepil. 



Prošnje
Obrnimo se s svojimi prošnjami k dobremu Bogu in pona-
vljajmo:

Pošlji delavcev na svojo žetev.

1. Za državne ustanove, da bi s primernimi zakoni podpirale 
družinsko življenje.

2. Da bi se Jezusovi učenci hranili predvsem s hrano, ki jo daje 
Jezus, in bi ne podlegali vabilom sveta, ki pogosto ponuja 
strup za duhovno življenje.

3. Da bi bila po medsebojni ljubezni, ki jo prinaša Sveti Duh, v 
naših družinah vedno odprta nebesa.

4. Da bi si vsi družinski člani po zgledu svetega Štefana vsak 
dan odpuščali, da bodo tako njihove molitve Bogu všeč.

5. Da bi se v naših družinah poživila molitev za duhovne po-
klice.

6. Gospod, povrni z večnim življenjem tistim družinskim čla-
nom, ki so svoje trpljenje in molitve darovali za nove duhov-
ne poklice.

Gospod, ti želiš, da z molitvijo sodelujemo s teboj v delu za 
nove duhovne poklice. Zato ti z vsem zaupanjem izročamo te 
prošnje. Ti živiš in kraljuješ vekomaj. 

Uvod v očenaš
Očenaš je predvsem družinska molitev, saj pravimo Oče naš in 
ne Oče moj. Ko družina moli to molitev, prosi, da bi bilo naj-
prej v njej uslišanih sedem prošenj. Ko v družini dozori duhov-



ni poklic, so te prošnje uslišane še posebno vzvišeno. Zmolimo, 
kot nas je naučil Jezus, da bi v naših družinah nikoli ne zamrla 
najlepša molitev in z njo duhovni poklici.

Molitev po obhajilu
Jezus, v obhajilu prihajaš v nas z velikimi načrti: da bi nas zedi-
nil v eno družino in da bi nas spreminjal vase. Nekatere želiš še 
posebno spreminjati vase v duhovnih poklicih. Prosimo te, da 
bi tisti, ki jim prav v trenutkih, ko prideš vanje pri obhajilu, kli-
češ: »Hodi za menoj!«, ne postavljali ovir delovanju tvoje brez-
mejne ljubezni. S teboj in zedinjeni med seboj se obračamo k 
tvojemu in našemu nebeškemu Očetu v prošnji za nove duhov-
ne poklice. Priporočamo ti tudi vse naše družine, posebno tiste, 
na katere se obračaš z željo, da bi sprejele tvoj neizmerni dar: 
duhovni poklic. Naj tako veselo sodelujejo s teboj pri reševanju 
človeštva. Ti živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.



Tretji dan
Sreda, 28. april: SVETA MAŠA

Uvod v mašo
Zbrali smo se pri sveti maši. O njej bomo danes raz-

mišljali kot o kraju milosti, kjer se srečujeta človek in Bog. Ob 
Kristusu, ki je za nas dal svoje življenje, smo povabljeni, da tudi 
mi darujemo svoja življenja.

Božja beseda: 
Apd8,1b-8;Ps66;Jn6,35-40

Nagovor
Morda ste bili kdaj povabljeni na praznovanje? Praznič-

no razpoloženje se je začelo že z veselim pričakovanjem. Lepa 
obleka, okusne jedi, izbrana pijača, so le dopolnjevali veselje ob 
srečanju z ostalimi gosti.
Morda pa ste bili kdaj tisti, ki ste pripravljali praznovanje in pri-
čakovali goste? Veste koliko priprav, opravkov  in tekanja je bilo. 
Vse bi želeli pripraviti dobro, vsaj tako dobro, kot smo bili sami 
pogoščeni, le da bi srečanje uspelo in bi bili vsi zadovoljni.

Redkokdaj pomislimo, da je takšno praznovanje in sreča-
nje tudi sveta maša.

K njej smo povabljeni, pričakovani, zaželeni. Bog sam 
nas pričakuje in gosti. V obilju deli z nami svojo Besedo. Daje 
nam jo kot svoj dar. Kot dar, ki bo v našem življenju lahko za-
živel, rasel, dajal sad in nas vodil k Luči.

A daje nam še več kot to, daje nam svojega Sina.
Pri zadnji večerji je Jezus vzel kruh, ga razlomil, dal svo-

jim učencem in rekel: » Vzemite, jejte, to je moje telo.« Nato 



je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in rekel: »Pijte iz njega vsi! 
To je moja kri, ki se preliva za mnoge.«  (prim. Lk 26, 26 – 28)  
Svoje telo, kri, življenje, je prepustil v roke nas, ljudi. Dal nam 
je največ, dal nam je vse, dal nam je samega sebe. Njegovega 
darovanja, trpljenja, smrti in vstajenja se spominjamo pri vsaki 
sveti maši. Jezusovo naročilo učencem:« To delajte v moj spo-
min,«( Lk 22, 19) ima še globlji pomen. Te besede nas vabijo, 
da tudi mi darujemo svoja življenja, da združujemo svoje trplje-
nje, napore, radosti in želje z njegovimi.

Sveti Avguštin zavzeto spodbuja vernike: »Pazite, kaj je 
pred vas postavljeno, in jejte z zavestjo, da boste tudi vi mora-
li kaj takega pripraviti. Pred vas sta   postavljena Gospodova 
kri in telo. Torej ste tudi vi dolžni za brate dati svoje življenje, 
kakor je Kristus dal življenje za nas. Kristus je namreč za nas 
trpel in nam zgled zapustil, da bi hodili po njegovih stopinjah. 
To pomeni pripraviti jed, ki nam jo je on pripravil: dati svoje 
življenje kakor so ga dali mučenci.(Prim. Iz razprav sv. Avgušti-
na o Janezovem evangeliju 84, 1- 2)

Vsaka maša je daritev. Najprej daritev Jezusa nam in za 
nas. Postajala pa naj bi tudi naša daritev. Vsak od nas je pokli-
can, da se daruje in le v darovanju samega sebe najde človeška 
oseba svoj smisel in izpolnitev. Po Jezusovem zgledu lahko iz 
svojega življenja napravim dar. Dar za Boga in bližnjega. Pri 
tem ni pomembna moja starost, izobrazba, zdravje, poklic, ta-
lenti ali okolje, v katerem živim. Povabljen sem, da vse, kar sem 
in imam, polagam na oltar v veri, da bo Gospod to sprejel in 
pridružil svojemu darovanju.  To me dela razpoložljivega in ob-
čutljivega zanj in za njegovo voljo. Mnogo jih je, ki v drži »biti z 
Gospodom« odkrijejo svoj poklic. 



V razmišljanju o duhovnih poklicih ne moremo mimo 
globoke povezanosti, ki pri maši nastane med Bogom in člove-
kom. Jezusove besede v današnjem evangeliju: »Jaz sem kruh 
življenja. Kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen, in kdor veruje 
vame, ne bo nikoli žejen.« (Jn 6, 35) spodbujajo, da stopimo 
v ta odnos, da verujemo, da ob njegovi mizi ne bomo lačni in 
žejni, da si upamo na božje darove odgovoriti z darom svojega 
življenja in darujemo življenje za Življenje. 

Uvod v očenaš
»Nisem prišel, da bi spolnjeval svojo voljo, marveč voljo 

tistega, ki me je poslal« (Jn 6,38) nam Jezus govori v današnjem 
evangeliju. Svojo voljo,načrte, prošnje in želje mu izročimo v tej 
molitvi. Naj nam da spoznanja in moči, da bomo zmogli izvrše-
vati njegovo voljo. Posebej se spomnimo in prosimo za vse, ki 
jih Gospod kliče, da bi se mu popolnoma izročili v duhovnem 
poklicu.

Po obhajilu
Dobri Jezus!
Zbrani smo okoli tvojega oltarja.  Okrepčani s tvojo be-

sedo in kruhom se ti zahvaljujemo za neprecenljive darove, ki 
nam jih naklanjaš. Hvala, da tudi danes kličeš mnoge v duhovni 
poklic. Naj se ti velikodušno odzovejo in združeni s teboj  po-
stajajo kvas in luč za naš svet.



Četrti dan
Četrtek, 29. april: ADORACIJA

Uvod v mašo
 Neki misijonar je opazil,da se je eden izmed njegovih kristja-
nov ustavil v cerkvi ter dolgo stal pred tabernakljem. Nekoč ga 
je vprašal kaj dela, tako miren in tih, pred tabernakljem. Mož 
mu je odgovoril: »Sončim svojo dušo!« Bratje in sestre! Ali tudi 
mi sončimo svoje duše? Ali si vzamemo čas za molitev pred 
Najsvetejšim?
Jezus ki v podobi kruha čaka na nas, nas vabi. Naj ne vabi za-
man!

Božja beseda: 
1Jn1,5-10; 2,1-1; Ps66; Jn6,44-51.

Nagovor
Ko razmišljamo o duhovnih poklicih, postavljamo na 

prvo mesto molitev; molitev v različnih skupinah in osebno 
molitev.

Danes bomo razmišljali o čaščenju – molitvi pred Naj-
svetejšim. Pred Najsvetejšim z duhovnimi očmi »zremo« Boga.

Po mnogih naših župnijah se vsak četrtek ali vsaj prvi 
četrtek v mesecu verniki zbirajo pri molitvi in češčenju Najsve-
tejšega. Zakaj?

V mislih se preselimo v dvorano zadnje večerje. Jezus 
blagoslovi kruh,ga razlomi in razdeli med učence;«To je moje 
telo!« Jezus hoče ostati med nami pod podobo kruha. Kako 
velik dar! Kako velika ljubezen!



Po naših župnijah imamo tudi eno nedeljo v letu celo-
dnevno ali vsaj nekaj urno molitev pred izpostavljenim Najsve-
tejšim. V tihi ali glasni molitvi se ob Jezusu srečamo otroci in 
stari,veseli ali zaskrbljeni. On vabi:«Pridite k meni vsi!«

Človek ki kleči pred najsvetejšim resnično ne pripada 
več samo sebi, ampak svoje življenje izroči Kristusu.
Nekdo je dejal, da je en dan v letu premalo, vse življenje bi mo-
rali moliti pred sveto hostijo.

V Stržišču se poleti zbirajo mladi na tednih duhovnosti. 
Ob četrtkih zvečer je molitev pred Najsvetejšim. Mladi, ki mor-
da niso nikoli klečali, sedaj s svojo skupino klečijo okrog oltar-
ja. Morda še nikoli niso tako iskreno molili, sedaj iz njihovih src 
prihajajo iskrene prošnje, zahvale, osebne molitve. 

Pomislimo na redovnike in redovnice, ki imajo v kapelah 
svojih samostanov izpostavljeno Najsvetejše. Noč in dan se vr-
stijo v molitvi na kolenih in tako kličejo milosti in blagoslova 
na vse ljudi.

Pomislimo tudi na kapele v bolnišnicah, kjer najdejo vsi 
ob Jezusu moči in tolažbe.

Sveti Janez od Križa pravi takole: »Razkrij  mi svojo nav-
zočnost, tvoj pogled in tvoja lepota naj ostaneta pri meni; glej, 
za bolečino ljubezni ni drugega zdravila kakor ljubljeno obličje 
in njegova navzočnost.« 

Kar je največje in največ vredno, nam je Jezus podaril. 
samega sebe pod podobo kruha.

Poklekujmo še naprej pred tem velikim darom z veliko 
ljubeznijo. 



Prošnje
Bog, naš Oče.
Vemo, da vsakega, ki te prosi, uslišiš. Zato se tudi zdaj obrača-
mo k tebi s svojimi prošnjami; 

1. Prosimo te za našega papeža,nakloni mu potrebnih mi-
losti, ko si prizadeva za nove duhovne poklice.

2. Prosimo te za škofe in duhovnike, naj svojo poklicanost 
živijo z vso vero in ljubeznijo

3. Prosimo te za redovnike in redovnice, naj bodo v čisto-
sti, uboštvu in pokorščini svetel zgled hoje za Jezusom.

4. Prosimo te za vse, ki v srcu čutijo božji klic, naj se ne 
bojijo odgovoriti nanj.

5. Prosimo te, pomagaj nam, naj nam molitev pred Naj-
svetejšim postane trdna in trajna vez s Teboj. 

Bog, naš Oče. Hvaležni smo ti za tvojega sina, ki je med nami 
pod podobo kruha. Naj nas njegova navzočnost nekoč pripelje 
k tebi, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. 
  
Uvod v očenaš

Molitev je potrebna nam samim. Molitev nas prečisti, 
osreči, naredi nas odprte za Boga in za bližnjega. Molitev je 
srce našega življenja, pomaga nam odvreči s sebe vse, kar nas 
teži.

Kdor moli, zmore vse. Ko bomo molili, dopustimo Božji 
ljubezni naj nas prevzame. Po Jezusovem zgledu rečemu Bogu: 
»Naš dragi očka.« Namenimo ta očenaš za vse, ki so v svojem 
srcu zaslišali Božji klic v duhovniški ali redovniški poklic.



Molitev po obhajilu
Gospod, daj da bi ljubili z vsem srcem, tako da bi vedno 

mislili nate; z vso dušo, tako da bi vedno hrepeneli po tebi; 
z vsem mišljenjem, tako da bi svoje namene naravnali na tebe 
in v vsem iskali tvojo čast; z vsemi svojimi močmi, tako da bi 
vse dušne in telesne moči in čute porabili v služenju ljubezni 
do tebe in ničemer drugem. Daj da bi ljubili svoje bližnje kakor 
sami sebe, tako da bi s vsemi svojimi močmi pritegovali vse, 
k ljubezni do tebe, se veselili blagra drugih kakor svojega last-
nega blagra ter sočustvovali v nesreči in da bi nikogar ne žalili. 
Amen 



Peti dan
Petek, 30. april: MOLITEV BOLNIKOV

Uvod v mašo
Peti dan molitve za duhovne poklice nas vabi, da razmiš-

ljamo ob Jezusovih besedah: “Kdor je moje meso in pije mojo 
kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan.” 
Vsak človek bi moral imeti te besede stalno v svojih mislih in v 
svojem srcu in ne samo ostareli in težko bolni, ki se pripravljajo 
na srečanje s svojim Gospodarjem življenja. 

Brez duhovnikov tudi ni kruha življenja. Danes želimo v 
to molitev vključiti tudi molitev in trpljenje naših preizkušenih 
bratov in sester. Njihov neprecenljivi dar za duhovne poklice je 
pri Bogu prej sprejet, ker se pridružuje Jezusovem trpljenju. 

Pri tej sveti maši bomo prosili za vse ostarele, bolne in 
druge preizkušene brate in sestre, da bi zmogli svoje trpljenje 
darovati v blagor Cerkve, za nove delivce Gospodovih zakra-
mentov.

Da bo naša prošnja in molitev prihajala iz iskrenega srca, 
priznajmo in obžalujmo svoje grehe.

Božja beseda:
Apd 9,1-20; Ps 117;Jn6,52-59

Nagovor
Človek se velikokrat sprašuje, kaj je tisto najpomembnej-

še v življenju. Zlasti takrat, ko ga zadene stiska, bolezen, ostare-
lost ali kakšna druga preizkušnja. V takem primeru lahko hitro 
ugotovimo, da je bistvena razsežnost našega življenja “biti” in 
ne “imeti”. V razsežnosti biti imajo glavno vlogo medčloveški 
odnosi. Po pristnih odnosih hrepeni vsakdo.



Kolikokrat ostareli tožijo, da ljudje nimajo časa, da bi 
vzpostavili pristen odnos z njimi. Kar naprej nekam bežijo, 
kakor da bi jih čas preganjal. Seveda ga nimajo. Čeprav jim v 
svoji dobroti želijo posvetiti čim več časa, jih prehiti delo, jih 
premotijo skrbi in časa zmanjka pri vsej dobri volji.

Neka ostarela bolnica mi je nekoč v bolnišnici potožila: 
“Nobeden od ljudi nima časa zame! Vedno vsi hitijo. Kaj se 
tudi vam mudi?” “Da,” sem odvrnil, “tudi jaz sem omejen s ča-
som. Toda, danes si ga bom za vas vzel.” 

Gospa mi je začela pripovedovati svojo življenjsko zgod-
bo o tem, kako si je vedno želela navezati pristen stik z ljudmi, 
vendar ji nikoli ni to popolnoma uspelo. Trudila se je, a je zgra-
dila pristen odnos šele ko je ostala sama in bolna. 

Takole je pripovedovala: “Nad nami in med nami je ne-
kdo, ki ima za nas ostarele in bolne čas noč in dan. To je Jezus, 
ki vsakega vsak trenutek gleda in ljubi. Če najdemo pot k nje-
mu, smo rešeni. Vem, da je to za marsikoga težko. Pri tem ne 
smemo obupati. Pri tem iskanju naj nas hrabri misel: On ima 
čas za vsakogar.”
Ker sem videl rožni venec na njeni omarici, sem jo vprašal, če 
dosti moli. 

Nadaljevala je: “Zelo pomembno je, da se na stara leta, v 
bolezni in trpljenju ne mučimo z dolgimi molitvami. Iz izkušnje 
vam povem, da jih nismo zmožni. Ne zmoremo več premoliti 
del rožnega venca. Vendar me to ne skrbi in ne muči. Dovolj mi 
je, da sem pred njim. Potrebne so le kratke besede ali tihi vzdihi, 
lahko samo ljubeča misel, saj Bog vidi v srce in ni treba, da bi 
mu z besedo na dolgo in široko pripovedovala, kako in kaj. Če 
je v tebi vdana ljubezen in v tej ljubezni daritev onemoglosti, je 
to najboljša molitev. Dovolj je, da vemo, da nas on čaka in ima 



čas za nas.” Prekinila je svoj govor. Nato pa še dodala: “Vidite, 
to je moj pristen odnos. To me izpolnjuje in osrečuje.”

Hotel sem jo tudi vprašati ali kaj moli za nas duhovnike 
ali nove duhovne poklice, a je sama nadaljevala: “Duhovniki 
ste moji najboljši prijatelji. Za vas vedno molim, sicer se ne bi 
uresničevale Jezusove besede: »Moje meso je resnična jed«. Je-
zusovo telo je zame zagotovilo Božje ljubezni večnega življenja. 
Prav zato se vedno, ko sprejmem Jezusa v svoje srce, najprej 
zahvalim za duhovnike, njegove služabnike, nato pa dodam 
prošnjo za nove delivce Gospodovih skrivnosti.”

Vprašal sem jo, kako je takrat, ko res ne more moliti. 
Odgovorila je: “Takrat Jezusu darujem svoje trpljenje, osamlje-
nost, pa tudi to, da svojci nimajo časa zame.”
Po tem dolgem pogovoru, me je zaprosila, da bi smela prejeti 
Jezusa pod podobo kruha. Z velikim veseljem sem to storil. 

Po odhodu iz njene sobe so v moje misli prihajale Jezu-
sove besede današnjega evangelija: “Ako ne boste jedli mesa 
Sina človekovega… ne boste imeli življenja v sebe…”
Nekaterim ljudem dela vera v Jezusovo resnično navzočnost 
v evharističnem kruhu velike težave. Meni je po tem dogodku 
postalo še bolj jasno! Jezus je Bog in zmore vse. Zmore dvigniti 
človeka in mu dajati življenje. Zmore biti resnični prijatelj, ki 
ne zapušča. Zmore opogumljati in tolažiti. Zmore tisto, kar jaz 
kot človek, čeprav duhovnik ne zmorem. 

Postavljalo pa se mi je drugo vprašanje: Kako, da Jezus 
vse to hoče? Kako, da se je hotel učlovečiti, kako da hoče bivati 
med nami, kako da se nam hoče dajati v hrano, kako to, da to 
dela še naprej po duhovnikih, svojih služabnikih? Kako, da vse 
to hoče tudi potem, ko vidi, kako malo vanj verujemo, kako 
malo zanj maramo, kako malo hitimo k mizi, ki nam jo pogri-
nja, kako malo hvaležnosti in spoštovanja mu izkazujemo…?



Prizor današnjega berila je Savlovo spreobrnjenje: Savel 
oslepi, pade na tla, govori besede, ki jih spremljevalci ne razu-
mejo. Odprejo se mu notranje oči, v hipu spozna, da Jezus ne 
zasluži preganjanja, temveč ljubezni. Jezus Savla ne ponižuje, 
ne zahteva od njega, naj prekliče svojo zmoto in popravi nareje-
no škodo. Preprosto mu razodene resnico, da ga ljubi.

Tudi ta dogodek se vedno dogaja po naših bolnišnicah. 
Dogaja se tako v bolnih, kakor tudi v duhovnikih, ki spremljajo 
bolnike. 

Zato naj današnji dan molitve za nove duhovne poklice 
spodbudi vse ostarele, bolne ali drugače preizkušene brate in 
sestre, da bi odprli svoja srca za njegovo ljubezen; odprli svoja 
usta za njegov kruh; sklenili svoje roke v prošnjo in molitev. 
Človek potrebuje tudi danes pristnih odnosov. Tega pa nas uči 
samo Jezus. Naredimo prvi korak, vse ostalo bo storil Jezus.



Uvod v očenaš
Bolnikova molitev postane določena in prepričljiva šele 

takrat, kadar se zlije z našo; kadar svojo molitev pridružimo 
njihovi. Takrat zares moremo začeti: Oče naš…
Tudi bolni molijo. Molijo s trpljenjem, dušnim in telesnim. Mo-
lijo v stiskah življenja, v zapuščenosti in osamljenosti. Molijo v 
svojem iskanju resnice, iskanju pristnih odnosov. Molijo v želji 
po ozdravljenju in svobodi…

Če z vsemi temi molimo, če svojo molitev združimo z 
njihovim trpljenjem, hrepenenjem, upanjem, iskanjem, napori, 
osamljenostjo, naveličanostjo, potem postane lahko naša mo-
litev ne le res zbrana, krepka, ampak tudi molitev, ki “oblake 
predira”. 

Ali smo kdaj tako molili? Skušajmo danes skupaj v duhu 
z našimi preizkušanimi brati in sestrami moliti za nove duhov-
ne poklice.

Molitev po obhajilu
 Molitev bolnih in ostarelih:

Živiva skupno, ljubi Jezus, brez tebe manjka mi moči, s 
teboj se ne bojim viharjev, če moj čolniček vodiš ti.

Moliva skupno, ljubi Jezus, in najin klic, prodre nebo, če 
s tabo molim, večni Oče, gotovo me uslišal bo.

Deliva delo, ljubi Jezus, vse misli, pota in skrbi, obilen 
blagoslov bo želo, če z mano delaš Jezus ti.

Trpiva skupno, ljubi Jezus, naj zbada trnje, rani križ, iz-
pijva  grenki, bridki kelih, sladak bo, če z menoj trpiš!

Ljubiva skupno, dobri Jezus, Srce je tvoje sreče vir! O daj 
nebeške mi ljubezni, daj moji duši božji mir!

In s tabo si želim umreti, s teboj se smrti ne bojim. Ob 
tvoji roki, trikrat Sveti, naj še v nebesa pohitim!



In ko omahnem v težkem boju, bo tvoj še zadnji moj smehljaj! 
Takrat, usmiljeni moj Jezus, dobrotno mi odkleni raj! Amen.

ali

Gospod, Jezus, dobri pastir. Daroval si svoje življenje, da 
bi ga vsi imeli v izobilju. Podari bogastvo svojega življenja vsem 
bolnim, ostarelim in trpečim, posebej fantom in dekletom, ki 
jih kličeš v svojo službo.  Naj jih podpirajo naše žrtve in molit-
ve. Razsvetljuj jih pri odločitvi, pomagaj jim v težavah, ohranjaj 
njihovo zvestobo, da bodo velikodušno in pogumno kakor ti 
darovali svoje življenje za to, da bi tudi drugi imeli življenje. 
Amen.



Šesti dan
Sobota, 1. maj: MOLITEV POKLICANIH

Uvod v mašo
Bog nam ne postavlja pred oči neuresničljivih in nedosegljivih 
zgledov zato, da bi nam vzel pogum in nam vcepil občutek 
manjvrednosti. Bog nam daje moč, saj nas vabi k veselju in 
ljubezni. Česar ne zmoremo sami, premoremo v njem, ki nam 
daje moč. Bog nam želi dati moč in spodbuditi k prošnji. Danes 
premislimo, koliko časa si mi, ki smo Gospodu že odgovorili, 
vzamemo za pogovor z njim? Koliko časa molimo za sebi iz-
ročene ljudi? Koliko časa molimo za Cerkev? In ne nazadnje, 
tudi vi verniki, koliko časa in kako goreče molite za poklicane?  
Kako je z našo molitveno držo? Obžalujmo!

Božja beseda; 
1Mz 1,26-31;Ps 90;Mt 13,54-58

Nagovor
Kdor se spusti v avanturo duhovnega poklica, mora nositi s 

seboj le eno stvar: svojo bogato notranjost. Kristus je rekel svojim 
apostolom: ‘’Ne nosite ne torbe, ne palice, ne obuvala…’’

Če si kdo predstavlja duhovni poklic v živahnem delu, 
tekanju naokrog in organiziranju, se moti. Duhovnik mora biti 
božja pričujočnost med tistimi, ki iščejo Boga. Zato mora biti 
v sebi in sam s svojim Bogom. Duhovni poklic mora v notranji 
samoti zajemati moč  božjega življenja in ga prinašati drugim. V 
tem je bistvo duhovnega poklica. Zato je potrebno gojiti svojo 
notranjo samoto, ki ni pusta in prazna, pač pa polna Boga. Iz 
notranje vsebine potem tudi zunanja dela črpajo nadnaravno 
moč, sicer ostanejo prazno mahanje po zraku.



Nekrščansko in neevangeljsko je misliti in govoriti, da 
danes molitev poklicanih ni toliko potrebna. Ravno poklicani 
morajo moliti zase, za sebi izročeno ljudstvo, za Cerkev. Če 
poklicani molimo, smo kot nekak zbiralnik duha in tako opora 
sebi in drugim ljudem. Brez molitve poklicanih, brez nepresta-
ne žrtve in zgleda, bi Cerkev izgubila nujno sredstvo pri odre-
ševanju sveta.

Verjetno imajo prav tisti, ki trdijo, da bodo iz današnje 
zmede in plitvosti ravno poklicani, ki molijo, naša rešitev. Takih 
molitvenih žarišč nam je danes treba bolj kot kdaj koli.

Tudi ta oblika darovanja Bogu je silno potrebna. To je na-
mreč darovanje iz ljubezni. To je dar, ki si ga je potrebno osvoji-
ti in ga ni mogoče izsiliti. Temu daru pa je potrebno slediti.

Da ne utonemo v posvetnosti, da nas ne pomendra na-
glica časa, je potrebno iti v samoto, vase.
Molitev razodeva jedro vere, ker najbolj jasno izraža razmerje 
verujočega do končne Resničnosti, v katero veruje. Molitev je 
bistveni del bitja, saj oblikuje vsakega Jezusovega učenca. Ideal 
poklicanih je biti svetnik. Brez molitve si pa svetnikov ne more-
mo zamisliti. Žlahtne, a razsute kamenčke dneva naj bi molitev 
povezala v življenjski mozaik, v podobo, v osebo. Molitev naj 
bi storila, da se bosta poznala lepa beseda, ki si jo zjutraj rekel 
nekomu in dobrota, ki so jo popoldne storil drugemu. Z molit-
vijo podpišemo svoje ime pod vse, kar smo v teku dneva dobre-
ga storili. Z molitvijo postanemo ustvarjalci svojega življenja. 
Upam si trditi; če za molitev ne znamo najti trenutka, bo tudi 
drugo naše delo ostalo jalovo. Ne bo pomerjeno ne po Bogu, 
ne po njegovem stvarstvu. Če poklicani ne moli, potem odpove 
tisti, ki bi Boga moral častiti, če že ne drugače, po svoji službi.



Gospod Jezus je imel s svojimi apostoli kar nekaj težav. 
Verjetno jih ima tudi z nami, ki smo poklicani. Najhuje je z 
nami takrat, ko nismo več sposobni prositi Gospoda: ‘’Gospod 
nauči nas moliti.’’

Duhovni poklic pomeni biti predvsem sejalec in ne ža-
njec. To pa je mogoče samo, če imamo potrpežljivost evangelj-
skega sejalca, ki seje in ne skopari niti s semenom niti s svojim 
trudom.Potemtakem se mora potrpežljivost družiti z veliko zve-
stobo. Odgovor na duhovni poklic v svojem prvem obdobju na-
vadno ni težak. Težave pridejo pozneje, ko v dušo poklicanega 
vdre zmota, utrujenost, neuspeh in naveličanost. Takrat je zelo 
potrebna osebna povezanost v molitvi z Bogom. Svoj pravi od-
govor damo Bogu šele v drugem življenjskem obdobju. Bog je 
v nas prižgal ogenj gorečnosti za Božje kraljestvo. Toda najprej 
mora požgati, kar je v nas preveč človeškega, naša teženja, naša 
nagnjenja, našo željo, da bi po delu za Božje kraljestvo uresniče-
vali svoje sanje in gradili svoje kraljestvo. Da pa to sprejmemo 
smo potrebni brezpogojne posvetitve in predanosti. Le-te pa ni 
brez molitve. Zvestoba ni v tem, da lahko vse življenje ostanem 
pri istem in isto delam, mislim in govorim, ampak da ostanem 
zvest isti osebi, isti ljubezni in predanosti. Zvestobe brez molit-
ve ni.

Nimam namena razlagati, kaj je molitev, ker vem, da je 
molitev potrebno izkusiti. Strokovnih razlag molitve ne manjka, 
a treba je začeti moliti. Če je že potrebno po molitev na knjižne 
police, nikar ne preskočite Svetega pisma. Tam so božansko 
lepi molivci in molitve molivcev. Naj bo današnji dan dan mo-
litve poklicanih za ljudi in molitve ljudi za poklicane.



Prošnje
Kristus je postal veliki duhovnik za ljudi. Slavimo ga, in ga po-
nižno prosimo:

1. Svojo Cerkev si čudovito proslavil s svetimi in odličnimi 
voditelji, naj naše župnije vedno vodijo modri in pleme-
niti pastirji, ki si znajo vedno vzeti čas za molitev.

2. V tebi imajo svoj delež apostoli in vsi njihovi nasledniki, naj 
se ne izgubi nobeden, ki je bil odkupljen s tvojo krvjo.

3. Marijo, svojo mater, si kronal za kraljico devic, naj ti po 
njeni priprošnji vedno vsi služimo s čistim in iskrenim 
srcem.

4. Prišel si, da bi stregel in ne, da bi ti stregli, naj ti ponižno 
služimo tudi po molitvi in v polnosti ljubezni.

5. Vsem grešnikom odpusti krivdo in naše rajne sprejmi v 
svojo svetlobo.

Bog, vir dobrote, svojo Cerkev si poučil, da izpolni vso postavo, 
kdor ljubi tebe in bližnjega. Naj bomo vedno zgledni v molitvi 
in naj opravljamo dela krščanske ljubezni, da nas boš poklical 
med blagoslovljene v tvojem kraljestvu. Po Kristusu našem Go-
spodu! Amen!



Uvod v očenaš 
Vase se moraš poglobiti, če se hočeš znajti pred Bogom. Nje-
gova beseda ti je blizu, je v tvojem srcu in na tvojih ustnicah. 
Hranite se z Božjo besedo. Sveti so tisti, ki jo ohranijo v svojem 
srcu, da od tu napolni vsa vaša čustva in vaše obnašanje. Pro-
simo Gospoda, da bi bili vsi poklicani deležni Božje besede in 
izpolnjevanja Božje volje. Zato molimo.

Molitev po obhajilu
Gospod, dandanes se mnogi samozvano razglašajo za vodnike 
ter obljubljajo poceni odrešenje, a so v resnici zvodniki in za-
peljivci.
Gospod, varuj nas samozvanih vodnikov!
Gospod, naj vsi, ki so poklicani, iščejo milosti za svoje po-
slanstvo v daritvi svete maše in čaščenju tebe v najsvetejšem 
zakramentu.
Gospod, zahvaljujemo se ti za vse v duhovnih poklicih, ki so 
iskreno pobožni in zvesti ter se vedno oklepajo tebe.
Gospod, duhovni poklici med nami pomenijo tvoj blagoslov in 
navzočnost molitve med nami.
Naj nam nikoli ne zmanjka tvoje navzočnosti, ki prihaja k nam 
po duhovnih poklicih.
Zahvaljujemo se ti, Gospod, za vse molitve in za ves blagoslov, 
ki prihaja k nam po duhovnih poklicih. Amen!



Sedmi dan
Nedelja, 2. maj - 4. velikonočna nedelja: NEDELJA 

DOBREGA PASTIRJA
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Molitev po obhajilu.

Božji Sin,
ki te je Oče poslal ljudem vseh časov
in na vseh koncih zemlje!

Priporočamo se ti po Mariji,
tvoji in naši Materi:
daj, da v Cerkvi ne bo primanjkovalo poklicev,
zlasti tistih, ki se posebej posvečajo tvojemu kraljestvu.

Jezus, edini človekov Odrešenik!

Prosimo te za svoje brate in sestre,
ki so pritrdilno odgovorili na tvoj klic
v duhovništvo, v posvečeno življenje in v misijone.

Daj, da se bo njihovo življenje prenavljalo dan za dnem
in postalo živ evangelij.

Usmiljeni in sveti Gospod,
še naprej pošiljaj nove delavce
na žetev v svojem kraljestvu!

Pomagaj tistim, ki jih kličeš,
naj hodijo za teboj v tem našem času:



Daj, da bodo, zazrti v tvoj obraz,
z veseljem odgovarjali na čudovito poslanstvo, 
ki si jim ga zaupal v blagor svojega ljudstva in vseh ljudi.

Ti, ki si Bog in z Očetom in Svetim Duhom
živiš in kraljuješ
vekomaj. Amen.

     papež Janez Pavel II.



KATEHEZA ZA STARŠE O DUHOVNIH POKLICIH

Starši in duhovni poklici
Cilj: Staršem pomagati do spoznanja, da je pomembno moliti 
in skrbeti za srečo svojih otrok. S tem najbolj skrbimo za odgo-
vorno življenje. Družinsko ognjišče je najpomembnejše mesto 
za vzgojo duhovnih poklicev.

Uvod
Četrta Božja zapoved pravi: Spoštuj očeta in mater, da 

boš dolgo živel in da ti bo dobro na zemlji. Ta zapoved veže 
tako otroke kot starše. Otrokom in staršem ta zapoved prinaša 
duhovne darove, mir in blaginjo. Zato je družinsko ognjišče naj-
primernejše mesto za vzgojo duhovnih poklicev.

Oče in duhovni poklici
Družinski očetje imajo pri vzgoji za duhovni poklic prav 

posebno mesto. Star pregovor pravi, da otrok posluša mamo 
z očmi, očeta pa gleda s srcem. Dober oče pokaže svojim otro-
kom ljubezen tako, da jim posveti svoj čas. Ne le ljubeča beseda 
in stisk matere, tudi ljubeznivost očeta je otroku potrebna. Kaj 
je bolj osrečujočega za otroka, kot to, da more v očetovem za-
vetju najti oporo zase. Očetje, ki posvečajo dovolj časa svojim 
otrokom, bodo v njih zaznali hvaležnost in občudovanje in 
lahko upajo, da jim bodo dali zgled za zorenje v zdrave in od-
govorne človeške osebnosti.

Oče s svojim zgledom in besedo vpliva na življenjske 
odločitve svojih otrok. Otroci, ki čutijo ljubezen svojih staršev, 
podzavestno vedo, da so cenjeni. Občutek cenjenosti pa je bi-
stvenega pomena pri odločitvi za duhovni poklic. Tudi take od-
ločitve, kot je izbira duhovnega poklica, jim velikodušni starši 



ne bodo branili, ampak jih bodo pri tem zaupno podpirali.
Vendar veliko otrok nima take sreče. Velikokrat prav 

očetje branijo svojim otrokom izbiro duhovnega poklica in svo-
jih otrok v duhovnem poklicu ne podpirajo.

Vzgojiti v družini duhovni poklic je zelo preprosto za 
tistega, ki ima res rad Boga in svojega otroka. To pomeni pre-
prosto samo eno: imeti zares rad!

Mati in duhovni poklic
Če bi vprašali duhovnike, redovnike in redovnice, kdo je 

imel odločilno vlogo pri njihovem poklicu bi jih veliko brez po-
mišljanja odgovorilo: mati.

Zakaj prav mati? Zato, ker ni nihče tako tesno povezan 
z otrokom kot ona. Ljubezen med njo in njim ostane enkratna, 
čudovita povezava človeških src, ki je nič ne more nadomesti-
ti.

Vemo, kaj ceni sodobni svet, vemo pa tudi, katere so 
krščanske vrednote. Če družina poskuša živeti po krščanskih 
vrednotah, če so materi v srce zapisane vrednote: ljubezen, spo-
štovanja in poštenosti, potem bodo tudi njene sanje o otrokovi 
prihodnosti zgrajene na vrednotah, ki ne minejo.

Ob tem se prav lahko zgodi, da mati zaželi svojemu otro-
ku tudi tisto največ, kar mu more kot mati zaželeti, to, da bi 
svoje življenje posvetil Bogu.
Za uresničitev te želje verna mati moli.



Sklep
Vzgoja v krščanskem duhu pomeni navajanje na molitev 

in na osebni odnos do Boga, pomeni vzgojo k velikodušnosti, 
prizadevnosti in pripravljenosti na žrtev. Tako oblikovan otrok 
se bo lahko nekoč, če ga bo Bog poklical, sam odločil za duhov-
ni poklic in bo zmogel v njem tudi vztrajati.

Vsako mater in očeta Bog kliče k podarjanju življenja, 
vendar ne le telesnega življenja. Njuna naloga je še lepša in 
večja: da poskrbita tudi za tisto nevidno, duhovno, bogato 
življenje. Mati in oče sta tista, ki naj bi bila tiha spremljevalca 
svojih otrok pri odločanju in na poti življenja. Če morda nimata 
poguma, da bi molila za dar duhovnega polica svojih otrok, sta 
dolžna, da jih vsaj ne ovirata, če se za to odločijo.

Če Bog resnično pokliče katerega njunih otrok v svojo 
službo, pa naj svojega otroka še naprej vztrajno podpirata s svo-
jo žrtvijo in s svojo molitvijo, da luč, ki jo je Bog prižgal, ne bi 
ugasnila, da otrok ne bi omagal v velikodušnosti, v razdajanju 
ljubezni in v evangeljskem pričevanju.

Vprašanja za pogovor:
1. Evangeljski odlomek: Mt 4, 18-22. Kaj si mislite o tem od-

lomku, kaj vama pove kot staršema?

2. Kakšna je vloga očeta v družini?

3. Kakšna je vloga matere v družini?

4. Kaj bi naredil, če se tvoj otrok odloči za duhovni poklic?

5. Bi imel dovolj poguma, da bi molil za svojega otroka, da bi 
se odločil za duhovni poklic?



URA ČEŠČENJA PRED NAJSVETEJŠIM
(Lahko molimo kot samostojno uro ali pa posamezno desetko vsak dan 
po sveti maši)

Pesem: 
Živo verjem, Jezus v te(SG 460)

Rožni venec

Ki je bil krščen v Jordanu
»Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi Jezus kr-

ščen ter je molil, se je odprlo nebo. Sveti Duh je prišel nadenj 
v telesni podobi kakor golob in zaslišal se je glas iz neba: ‘Ti si 
moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.’« (Lk 3,21-22)

Gospod, pošlji svojega Duha nad vse, ki jih kličeš v svojo 
službo: naj jih posveti, naj jim vlije kreposti neomajno vero, 
trdno upanje in gorečo ljubezen, da bodo vsak trenutek tvoji 
ljubljeni sinovi, nad katerimi boš imel ti veselje, mi vsi pa pri-
čevalce tvoje dobrote in tvoje navzočnosti.

Ki je v Kani naredil prvi čudež.
Druga skrivnost luči nas pelje v Galilejsko Kano. Prav-

zaprav nas pelje v eno od družin tistega kraja. Ta družina pred-
stavlja vse družine, v katerih se izmenjavajo radosti in stiske. V 
družini v Kani smo priče izredne radosti, poročne radosti, in 
hude stiske, stiske ob pomanjkanju. 

Toda takšna, navadna družina, postane kraj izrednega do-
gajanja, ko odpre vrata za posebne goste: za Marijo in Jezusa. 
Njuna navzočnost omogoči tisto, kar je pri človeku nemogoče.

Ni potrebno, da bi bile naše družine izredne. Zadostuje, 
da imajo sredi vsakdanjih opravil odprta vrata za Marijo in Je-
zusa. Tudi tedaj lahko prihaja do problemov, vendar ti niso ne-



rešljivi. Marija s svojo mogočno materinsko priprošnjo in Jezus 
s svojo Božjo vsemogočnostjo delata tudi čudeže.

Da v današnjih časih, ko smo v zahodni civilizaciji priča 
načrtnemu razkrajanju družine, iz družin še prihajajo duhovni 
poklici, je pravi čudež, gotovo večji, kot je bila spremenitev 
vode v vino. Molimo za naše družine, da bi bile, kljub vsem 
pomanjkljivostim, odprte za Marijo in Jezusa, da bi se z njuno 
navzočnostjo v njih ponavljali čudeži novih duhovnih poklicev 
in bi tako bili vsi še naprej ožarjeni s skrivnostjo Božje luči.

Ki je oznanjal Božje kraljestvo.
Priporočimo Gospodu vse, ki so se odzvali na Jezusovo 

vabilo: »Pojdite po vsem svetu in oznanjajte evangelij vsemu 
stvarstvu.« Naj sami iskreno in zavzeto živijo, kar oznanjajo. 
Tvoja beseda naj jih spreminja in oblikuje, da bodo sveti, kakor 
si ti svet. Naj verujejo v moč tvoje besede in se ne ustavljajo ob 
neuspehih in brezbrižnosti mnogih.

Ki je na gori razodel svoje veličastvo
Jezus se je na gori Tabor pokazal svojim učencem čisto 

v drugačni luči. Srečanje z Očetom ga je tako spremenilo, da 
bi radi ostali kar na gori. Resnično, molitev tudi nas spreminja. 
Po vsaki molitvi smo drugačni. Na žalost se to na zunaj skoraj 
ne vidi, pa bi se moralo. Odprimo se Jezusu. Dovolimo mu, 
naj nas tako spremeni, da se bomo med ljudi vračali drugačni, 
boljši.

Ki je postavil sveto evharistijo
Danes ljudje niso lačni samo zemeljskega, ampak pred-

vsem božjega kruha. Mnogi se tega niti prav ne zavedajo, a 
vedo, da nečesa stradajo. Kdo jim bo delil tega kruha?



Jezus je postavil evharistijo, da bi vedno imeli dovolj 
božjega kruha, da bi imeli življenje, da bi ostali v njem in on 
v nas. 

Cerkev tudi danes, bolj kot kdaj prej potrebuje novih de-
livcev svetih skrivnosti. Potrebuje novih duhovnikov. Potrebuje 
pa tudi tiste, ki bi se ob evharističnem Jezusu, ob zaužitju nje-
govega telesa, spreminjali. 

Prosimo Jezusa: Daj nam danes naš vsakdanji kruh: ne 
samo njim, ki imajo vsega v obilju; daj ga vsem milijonom, ki 
kruha stradajo; daj ga vsem, ki so zaradi materializma izgubili 
vero; daj ga vsem, ki so jim nepravilni človeški odnosi zamorili 
čut ljubezni; daj ga posebno tistim, ki od lakote po življenju 
umirajo. Daj ga po dobrih duhovnikih in gorečih misijonarjih. 
Daj ga po novih duhovnih poklicih, ki jih vzbujaš tudi danes v 
svoji Cerkvi.

Spreminjaj se tudi danes po rokah naših duhovnikov in 
spreminjaj jih v dejavno ljubezen svojega zakramenta.

Pesem pred blagoslovom:
Jezus, ti si vinska trta(SG 472-dve kitici)

Sklepna pesem: 
Raduj nebeška se Gospa(SG 130)






