KOLEDAR IN SPOROČILA

Ti vidiš v nas tihi kvas,
ki naj se zgnete v družbeno tkivo,
in čisto vodo, ki naj postane novo vino:
daj, da bomo postali živo in učinkovito vrenje,
da bi se ljudje našega časa željno obračali k Tebi
in tako okusili dobroto in veselje
v skupnosti in v medsebojnem darovanju.
V nas vidiš skriti zaklad,
zaradi katerega si se odrekel
vsem svojim dobrinam,
in biser neizmerne vrednosti,
ki si ga odkupil s svojo krvjo:
daj, da bomo tudi mi želeli in iskali svetost
kot neprecenljivo bogastvo za naše življenje.
Gospod Jezus,
ozdravi naš pogled,
da bomo lahko videli Nevidnega
na vsakdanji poti,
ki nas vabi, da postanemo tvoji učenci:
razsvetli naše oči, da bomo vsi
spoznali in izbrali
lepoto našega poklica.
Amen

Junij 2019
Dragi prijatelji,
vabimo vas, da si v svoj koledar
zabeležite naslednja srečanja:

Nedelja, 23. junija
Sv. Rešnje Telo

Nevidni
Samostan
Junij 2019
Naj se naša molitev širi in nadaljuje
po cerkvah, v skupnostih,
v družinah, v srcih vernikov,
kot v nevidnem samostanu,
od koder se h Gospodu
dviga večni klic .
(sv. Janez Pavel II.
6. 1. 1979 )

Centro Diocesano Vocazioni - Salita Muggia Vecchia, 53 34015 Milje(Ts)
040.271164 - 328.9359991 | cdv.trieste@gmail.com
pisarna odprta vsak dan četrtek in petek od 9.00 do 11.00

Dobri Jezus, Ti vidiš, kako v nas
skrivnostno klije dobro seme,
ki si ga položil v naše življenje,
in kako klas raste skupaj z ljuljko:
daj, da bi bili rodovitna zemlja in plodovito klasje,
da Ti bomo lahko prinesli zaželjeni sad.

centrodiocesanovocazioni.trieste
sledite nam na Facebooku

MOLITEV OB 56.
SVETOVNEM DNEVU POKLICEV

NASLEDNJA MOLITVENA SREČANJA

Naslednja srečanja bodo
Petek, 7. junija 2019
ob 16. uri
v kapeli „Obiskovanja“ v župniji
Sv. Antona Novega
(vhod z ulice Paganini)

Kot da bi videli
Nevidnega
To je pobuda tržaškega škofijskega središča za poklice,
ki ima svoj sedež v Domu duhovnosti „Il Sicomoro“
Salita Muggia Vecchia, 53 - 34015 Milje (Ts)
tel. 040.271164 e-mail: cdv.trieste@gmail.com

Uvod v molitev
KOT DA BI VIDELI
NEVIDNEGA
Zaključujemo potovanje, na katerem smo sledili
vodilu „videti onkraj“, in to z različnih vidikov: onkraj našega običajnega življenja, onkraj navidezne povprečnosti življenja svetnikov, onkraj onega
otroka, rojenega v jaslih, smo opazovali nevidno
v zgodovini, občudovali smo onkraj Jezusovega
Krsta in našega krsta, onkraj Križa ter kruha in
vina, darovanih v Evharistiji. Odkrili smo, kako
nam naša poklicanost kristjana dopušča, da se
pustimo spremeniti od Ljubezni, ki vse dela novo. Zadnji korak na tej poti, ki pa postane prvi
izmed mnogih drugih, nas vodi k temu, da tudi v
skupnosti vidimo onkraj.
„Kakor da bi gledali nevidnega“ (EG 150) izzveni
v množinski obliki v Pismu Hebrejcem 11, 27, po
želji Pavla VI. v Evangelii Nuntiandi. To ni slučajno: vera, ki je osebna zadeva, ne more obstati
drugače kakor v skupnosti verujočih, v Cerkvi, ki
je utripajoče Telo Vstalega Kristusa. To je skupnost, ki je poklicana, da živi iz Ljubezni, iz katere
izhaja, in v Ljubezni, iz katere se hrani zato, da
lahko živi. Don Michele Gianola poudarja:
„Oznanjanje in pričevanje poklicanosti izhajata iz
življenja skupnosti, ki se jih je dotaknila Božja Beseda. Le tako bodo zmogle posredovati drugim
to, kar so občudovale in doživele kot izkustvo
Božjega usmiljenja; tako utrjene si med seboj
lahko pomagajo v bratski ljubezni in duhovnem
boju. To so le preprosta in nežna vsakdanja znamenja Božje ljubezni: kot da bi videli nevidnega.“

Ob poslušanju Besede

Občudujmo Besedo

Iz Evangelija po Janezu
(Jn 14,15-16.23-26)

PRED ZRCALOM

Ako me ljubite, ohranite moje zapovedi. In jaz
bom prosil Očeta in vam bo dal drugega Tolažnika, da ostane pri vas vekomaj(...). Kdor ima
moje zapovedi in jih spolnjuje, ta me ljubi; a
kdor ljubi mene, ga bo ljubil moj Oče in ga bom
ljubil jaz in se mu razodel.“
Reče mu Juda, ne Iškarijot: “Gospod, in kaj je, da
se hočeš razodeti nam, ne pa svetu?“ Jezus mu
odgovori: “Ako me kdo ljubi, bo spolnjeval mojo besedo in moj Oče ga bo ljubil in prišla bova
k njemu in prebivala pri njem.

Premišljevanje ob Besedi
Bog Oče je sklenil razodeti se preko
Sina in ga postaviti kot bistveni pogoj z
namenom, da bi človeštvo lahko vstopilo v božje občestvo, in sicer v ljubezen, ki združuje Očeta in Sina. Jezusu gre
predvsem za to, da nas spominja, da je beseda
vredna poslušanja, kajti to ni njegova beseda. On
je poslan od Očeta, soudeležen je pri poslanstvu,
ki ga presega, in ga torej zaključuje. In to je zagotovilo, da Jezus ni neki preprost voditelj množic,
ki priteguje nase pozornost ljudstva. Obstaja
namreč tesna povezanost med „ljubiti“ Jezusa in
„opazovati/ohranjati“ njegove besede. Kdor ga
ne ljubi, ga ne posluša. O božji besedi moramo
razmišljati, prebirati jo v luči vstajenja. In prav pri
tem nam je v pomoč Sveti Duh. On je bil poklican
kot duhovni Učitelj, ki nam pomaga pri razumevanju. In tako nevidno postane vidno in nemogoče postane mogoče.

opazujem sebe, kot me On opazuje


Katero mesto ima Sveti Duh v mojem življenju? Ali sem kdaj začutil/a njegovo prisotnost
ob sebi?



Ali se mi kdaj dogaja, da se obračam na Svetega Duha pred kakim pomembnim dogodkom
ali v trenutkih stiske?
Ali se mi je kdaj zgodilo, da sem v določenih
trenutkih začutil/a prisotnost Boga, udejanjanje njegove Besede?



KLICI IN PRIPROŠNJE
Gospod, daj nam moč, da bomo vsak dan stopili na
pot spreobrnjenja. Dopusti nam, da bo trdoto
našega srca premagala tvoja usmiljena ljubezen
do nas.

Gospod, dopusti nam, da hodimo v tvoji luči. Daj,
da bomo v naših dvomih in negotovostih iskali odgovor samo v Tebi.
Gospod, pomgaj in spremljaj svoje služabnike. Daj,
da bodo postali podoba in orodje tvoje ljubezni do
tvojega ljudstva.
Gospod, združi in usmerjaj naše skupnosti. Daj, da
bi postale kraj iskrenega bratstva in sprejemanja
tvoje Besede.
Gospod, daj, da bomo postali vredni pričevalci
Tvojega Evangelija. Da bi naša beseda, skupaj z
življenjskim pričevanjem, dopustila vsem, ki jih v
življenju srečujemo, da bi srečali Tebe, ki si edini in
Najvišja Dobrota.
Marija, Mati vere, usmerjaj in utrdi vse svoje otroke
v našem zaupanju do Boga. Naj bo naša volja
vedno usmerjena k Očetu, po Sinu in Svetem Duhu.

