KOLEDAR IN SPOROČILA

MOLITEV OB 55.
SVETOVNEM DNEVU POKLICEV

Gospod Jezus, ki ljubiš življenje,
razširi naše srce po svojem nagnjenju;
izpovej nam svojo željo
in izpolni jo v nas samih.
Obdaj nas z močjo svojega Vstajenja
in navdaj nas z večnim življenjem.

November 2018
centrodiocesanovocazioni.trieste
sledite nam na Facebooku

Dobri Oče, ki ljubiš vsa svoja bitja
in želiš, da bi v Tebi počivala,
podari nam srce, ki bi zmoglo poslušati,
ki bi bilo sposobno nasloniti se na srce Kristusa
in utripati v ritmu Tvojega življenja.

Tebi, o Marija, vedno prisotna Mati,
izročamo željo po Polnosti,
ki bi pogumno zaživela v srcu številnih mladih.
Ti, ki si v sebi sprejela Nenapovedanega,
vzbudi v nas pogum, da bomo zmogli izreči svoj da.
Amen.
( Molitev Materi božji ob zaključku Rožnega venca

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

Sveti Duh, pričakovani gost,
pridi in pokaži nam lepoto tistega življenja,
ki v celoti pripada Kristusu.

Dragi prijatelji nevidnega samostana,
vabimo vas, da si v svoj koledar zabeležite naslednja srečanja :

Petek, 2. novembra, ob 20.30
v stolnici sv. Justa
Bedenje sv. Justa
Sobota, 3. novembra, ob 10.00
v stolnici sv. Justa
slovesnost sv. Justa, mučenca,
zavetnika našega mesta
Torek, 6. novembra, ob 20.30
Dom duhovnosti Il Sicomoro
Tečaj usposabljanja za katehiste
Projekt „Samuel“

Nevidni
Samostan
November 2018
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 )

Četrtek, 8. novembra, ob 15.30
na pokopališču pri Sv. Ani
somaševanje za pokojne duhovnike/redovnike in vse rajne
10. in 11. novembra
Dvodnevno srečanje za poklice,
amenjeno mladim med 18. in 30.
letom
NASLEDNJA MOLITVENA SREČANJA
Naslednja srečanja bodo
Petek, 9. novembra 2018
Petek, 14. decembra 2018
ob 16. uri
v kapeli „Obiskovanja“ v župniji
Sv. Antona Novega
(vhod z ulice Paganini)

Kakor da bj gledali
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
Mesec november se začenja s praznikom vseh svetih, ki so iz ljubezni do Kristusa darovali svoje življenje za nas. V mislih si jih človek predstavlja kot statična bitja, oddaljena od nas, obdana s heterično
lučjo, za nas nedosegljiva; v resnici pa si jih zamišljamo kot osebe na poti življenja, kot spremljevalce
na potovanjih, kot služabnike Cerkve s predpasnikom ( glej don Tonino Bello), pozorni z očmi in
srcem, da bi videli to, kar je nevidno.
To so osebnosti, ki so onkraj vsakdanje realnosti
začutile prisotnost Boga v bližnjem, ki so v zapostavljenih začutile Jezusa, trpečega, zapuščenega,
poraženega, ponižanega, osamljenega. Ne gre za
svetost na oltarju, ampak za svetost „izza sosednjih
vrat“, ob katerih se izrisuje Učiteljevo obličje, ki
smo ga poklicani izraziti v vsakdanjosti življenja (GE
63), s potrpljenjem, s potrpežljivostjo in blagostjo,
z veseljem in smislom za humor, z drznostjo in gorečnostjo (glej GE 112 – 139).
„Gospod prosi vse – piše papež Frančišek- in to, kar
nam ponuja, je resnično življenje, sreča, za katero
smo bili ustvarjeni. Želi, da smo sveti in da se ne
zadovoljimo s povprečnim, razvodenelim in neosnovanim življenjem“. (GE 1)
Nato nadaljuje „ povabljeni smo k spoznanju, da
smo „obdani z množico prič“, ki nas nagovarja, naj
se med potjo ne zaustavimo, ampak naj nadaljujemo pot proti cilju“. (GE 3)
Povabljeni smo, da živimo tako, kot da bi gledali
Nevidnega (Hebr 11, 27; EG 150), in bili pripravljeni,
da nas prevzame Božja beseda in se naseli v našem
dejanskem življenju (EG 150).

Ob poslušanju Besede

Občudujmo Besedo

Iz Evangelija po Mateju
(Mt 8,34b-40)

PRED ZRCALOM

"Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v
posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka
sveta, kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen
sem bil in ste mi dali dali piti, tujec sem bil in ste
me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan
sem bil in ste me oskrbeli, v ječi sem bil in ste prišli
k meni.
Tedaj mu bodo pravični odgovorili: „Gospod, kdaj
smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti
dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli ali
nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali
v ječi in smo prišli k tebi?
Kralj jim bo odgovoril: „Resnično vam povem: karkoli ste storili enemu izmed teh mojih najmanjših
bratov, ste meni storili".

Premišljevanje ob Besedi
Jezus nam dokazuje, da v nebeško kraljestvo pridemo le, če imamo občutljivo
srce za bližnjega, ki želi, da ga sprejmemo,
poslušamo in mu pomagamo...Ob končnem srečanju
z Gospodom, bodo vsi tisti, ki so izkazovali pozornost
bližnjemu, imenovani pravični, kajti ko sprejmemo
bližnjega, sprejmemo Jezusa, ki se nahaja v vsakem
človeku.
V ostalih odlomkih Evangelija po Mateju besedni
izrazi „moji bratje“ in „najmanjši“ označujejo osebe
na robu družbe, prezirane in zaničevane, reveže, ki
ne najdejo nikjer svojega prostora. V širšem pomenu
pa izraz „ moji najmanjši bratje“ zajema vse tiste, ki
nimajo svojega mesta v družbi. In v njih Jezus prepozna sebe.

opazujem sebe, kot me On opazuje






Bog nas ljubi z očetovsko ljubeznijo. Ali občutim
to ljubezen v svojem življenju, v svojih odnosih,
predvsem v težkih trenutkih, da lahko pomagam
bližnjemu?
Sledim svojim zanimanjem ali Božji volji, sledim
pričakovano in nepričakovano Njegovi volji, da bi
bil lahko vključen med Božje prijatelje in si zaslužil Nebeško kraljestvo?
Ali berem Božjo besedo in ob njej premišljujem,
da bi rastel v Njegovi ljubezni in v ljubezni do
bližnjega?
KLICI IN PRIPROŠNJE

Sveti Oče, prosimo Te za vesoljno Cerkev, da bi vsak
krščenec v polnosti živel v krščanskih vrednotah in
tako postal živa priča solidarnosti predvsem do revežev in trpečih.
Prosimo Te, Gospod, za vse duhovnike, da bi ob Devici Mariji, kot zgledu Življenja in Poslanstva, zvesto
uresničevali svoje apostolsko delovanje v Kristusovi
Cerkvi.
Gospod, pomagaj vsem tistim, ki so se posvetili
Tvojemu služenju, predvsem tistim, ki so se odločili za
Posvečeno Življenje v klavzuri, da bi s svojim globokim
molitvenim življenjem izžarevali Tvojo ljubezen vsemu
svetu. Gospod, navdihni številne mlade z željo, da bi Ti
„od blizu“ sledili.
Prosimo Te, Gospod, za vse družine, da bi postale živa
priča vere in da bi s svojim življenjem izkazovale neločljivost in svetost zakonske zveze.
Prosimo Te, Gospod, da bi vsi verni rajni, ki so pri svetem krstu dobili seme večnega življenja, in so kot hrano
za večnost uživali Kristusovo Telo, bili sprejeti med vse
Svetnike.

