Gospod Jezus,
izbrati Tebe
je pustiti, da Ti premagaš
tegobo naših osamljenosti
in strah naših krhkosti;
samo s Teboj se naše bivanje
napolni z življenjem.
Nauči nas ljubiti: to je možno le,
ker si Ti v nas in z nami.
Gospod Jezus,
slediti Tebi
je pustiti, da sanje vzklijejo
in odločiti se:
izročiti se najboljšemu od življenja.
Pritegni nas v srečanje s teboj
in kliči, da Ti sledimo,
da prejmemo od Tebe dar poklicanosti:
rasti, zoreti in
postati dar za druge.
Amen

centrodiocesanovocazioni.trieste
sledite nam na Facebooku

Gospod Jezus,
srečati Tebe
je prepustiti se, da nas Tvoj pogled
doseže do tja, kamor smo se skrili.
Samo Tvoje oči vidijo
in ljubijo vse, kar je v nas:
podari nam luč svojega Duha,
kajti le tako, ko gledamo Tebe,
lahko spoznamo svoj pravi obraz ljubljenih
otrok.

Koledar
Marec 2021
6. marca ob 19. uri
v župniji Gesù Divino Operaio
sprejemni obred Nicole B. in Davideja L. za akolita - mašna pomočnika vodi g. škof msgr. G.
Crepaldi

19. marca
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

MOLITEV OB 57.
SVETOVNEM DNEVU POKLICEV

sv. Jožef ženin Device Marije
Začetek Leta družine
Amoris laetitia

Marec 2021
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 )

24. marca
Dan molitve in posta v spomin
na misijonarje mučence

28. marca
Oljčna nedelja
Svetovni dan mladih

NASLEDNJE SREČANJE

Četrtek, 4. marca
od 18.00 do 19.30
sv. maša in evharistično
Češčenje z animacijo
v župniji sv. Antona Novega

To je pobuda tržaškega škofijskega središča za poklice,
ki ima svoj sedež v Domu duhovnosti „Il Sicomoro“
Salita Muggia Vecchia, 53 - 34015 Milje (Ts)

OD POHLEPNOSTI
DO RADODARNOSTI
Če se zavedam, da ne živim iz sebe in niti za sebe, se v odnosu do materialnih dobrin znajdem
pred določenimi vprašanji. Te dobrine same po
sebi niso nekaj slabega, nasprotno, vendar
razumeti, kaj te dobrine, tudi v svoji najbolj banalni obliki, pomenijo zame, ni povsem jasno in
vseeno. Zapis v Eksodusu, kjer je govor o nebeški mani, ki jo je Bog poslal v dar svojemu narodu kot hrano na poti skozi puščavo, nas opozarja na dejstvo, da sami ne potrebujemo nič
več od tega, kar je za nas nujno za življenje. Kopičiti si dobrine zveni kot sinonim za pohlep, ko
izraz „pohlep“ pomeni tak odnos z materialnimi
dobrinami, ki nas zapira zgolj v nas same: trdno
zasidran pogled v našo popkovino, ki nam ponovno onemogoča, da bi ob sebi videli drugega,
osiromašenega zaradi našega sebičnega pohlepa po imetju.
Če je drugi moj brat, kar tudi resnično je, me
izhod iz sebe, o čemer smo obširno razmišljali in
molili v prejšnjih mesecih, samoumevno spodbuja k temu, da dvignem svoj pogled in se odločim za razdelitev, saj gre za preprosta dejanja
ljubezni. Brez razmetavanja, brez prisile... dejanja, ki izhajajo iz srca, dejanja, ki izražajo bratstvo, razdelitev tega, kar imamo in kar smo, gre
za različne načine približevanja drugemu, gre za
skupno pot. Ali je to žrtev? Morda, vendar je to
lepše in bolj vzvišeno kot je dar, ki pa me resnično združuje s tistim, ki mi ga Gospod postavlja v bližino, in pa s samim Jezusom, ki se malim razodeva tako danes kot nekoč. (gl. Mt
25). In v tem pogledu naj se razodeva tudi
naša dobrota v tem postnem času.

Ob poslušanju Besede

Občudujmo Besedo
PRED ZRCALOM

Iz Prvega pisma Korinčanom (1Kor 14,12 )
Tako se tudi vi,
ker ste vneti za duhove,
potrudite,
da boste obilno koristili
pri izgrajevanju Cerkve.

opazujem sebe, kot me On opazuje
•

Ali s svojimi dejanji ustvarjam skupnost z bližnjim?

•

Ali sem pozoren do svojega bližnjega? Ali on
čuti, da ga poslušam, sprejemam in ljubim?

•

Gospodova Beseda nas v tem mesecu vabi k
ljubezni: kako sprejemam to povabilo v svojem
vsakdanjem življenju?

Premišljevanje ob Besedi
Apostol spodbuja prebivalce krščanske skupnosti v Korintu, naj stremijo po višjih darovih
kot so tisti v prerokbi, v jezikih in drugih karizmah.
On je njim izpostavil višji ideal od darov: ljubezen, pozornost do našega bližnjega kot da
bi ta bil naš drugi „jaz“, kar pomeni služiti drugemu, v skupnosti, tako da bi bili vsi talenti, ki
jih je dal Gospod, usmerjeni v dobrobit Enega
samega Telesa, to je Kristusa.
Gre za zelo učinkovit način, s katerim lahko
kljubujemo številnim razvadam.
Ljubezen ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da
se razdražiti, ne misli hudega.
Ne pozna hinavščine, ne obsoja in ne sovraži...
Kristjan je poklican, da ideal svojega Učitelja
razglaša vsemu svetu, tako da postavlja
združitev z bližnjim v središče svojega poslanstva.

KLICI IN PRIPROŠNJE
Naj Cerkev izprosi dar Svetega Duha za letošnji
postni čas, ki poteka v tem mesecu, da bi vsakdo
odprl svoje srce razdelitvi duhovnih in materialnih
dobrin.
Za vsakogar, ki ima zadolžitev v cerkvi in družbi,
naj sveti Jožef postane zgled, tako kot je on sam
služil in skrbel za Božjo Mater in njenega Sina.
Za vse trpeče, da bi v Jezusovem trpljenju začutili
smisel in moč in s hrepenenjem zrli v Jezusovo
Vstajenje.
Dar, ki ga je Marija prejela ob Oznanjenju, naj nas
spodbuja, da z odprtim srcem in v duhu služenja
pomagamo najbližjim in najbolj potrebnim.
Da bi nas svoboda Božjih otrok, ki je izšla iz Gospodovega Vstajenja, osvobodila sebičnih želja.

