Kot član/ica »Molitvene zveze svetega Roka« se s
pristopno izjavo zavezujem,
 da bom vsak četrtek zmolil/a molitev k
svetemu Roku za nove duhovne poklice in
stanovitnost že poklicanih;

MOLITVENA ZVEZA
SVETEGA ROKA

 da bom vsaj enkrat na leto daroval/a mašni
namen za nove duhovne poklice in svetost
že poklicanih v župniji, v kateri živim;
 da se bom, v kolikor mi možnosti
dopuščajo, udeležil molitvenega shoda, ki
bo vsakič v drugi župniji ribniške dekanije.
Molitev k svetemu Roku:
Nebeški Oče, na priprošnjo
svetega Roka, te ponižno prosim
podeli našemu narodu novih, dobrih in svetih
duhovnikov. Podeli duha stanovitnosti že
poklicanim, da nas bodo vodili k tebi in vredno
podeljevali zakramente tvojega ljubljenega Sina
Jezusa Kristusa, ki s teboj v občestvu Svetega
Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Izpolnjeno pristopno izjavo pošljite na naslov:
Molitvena zveza svetega Roka
Strma pot 2
1331 Dolenja vas
Izdala: Župnija Dolenja vas, Strma pot 2, 1331 Dolenja vas
Z dovoljenjem Nadškofijskega ordinariata v Ljubljani
z dne 14.3.2019 št. 246/19

za nove duhovne poklice
in
stanovitnost že poklicanih

Zato se je porodila ideja, da bi se verniki dekanije
Ribnica združili v molitveni zvezi ter tako od Boga
na priprošnjo svetega Roka izprosili tako novih
duhovnih poklicev, kakor Božje milosti za svetost
in vrednost že poklicanih.

Tako ste tudi Vi vabljeni, da prinašate svoj
delež, da z molitvijo, dobrimi deli ali morda
celo z življenjskim darovanjem pomagate
izprositi in obnoviti orodje Božje milosti, ki je
duhovništvo.
Da bi imeli ljudje na zemlji dobro, vredno in
primerno orodje za dostop do Božjih milosti in
nekoč nebeškega raja.

_______________________
(datum in kraj)
.

Duhovništvo je najšibkejši člen v verigi, ki nas
bodisi vleče proti nebesom v edinost z Bogom in
drugimi Božjimi otroci, bodisi varuje pred padcem
v pekel. Zato je skrb za dobre in vredne duhovnike
dolžnost nas vseh. Kaj nam pomaga čudovita njiva,
najboljše sadike, če pa nimamo primernega orodja,
da bi njivo obdelovali.

Toda tudi sveti Rok se je, ko je bil tu na zemlji,
skrhal, tudi sam je zbolel za kugo, od katere je
ozdravljal. Zapuščen in zavržen od ljudi se je
zavlekel v gozdno kolibo. Toda Bog ga ni
zapustil. Pri življenju ga je ohranjal po psičku,
ki mu je vsak dan prinašal kruh z bližnjega
gradu. Psiček je bil Roku v njegovi veliki stiski
edina pomoč. Po psičku je Bog pomagal
svetemu Roku, da je lahko nadaljeval svoje
življenjsko poslanstvo.

(podpis)

Cerkev in to smo vsi, ki smo krščeni, pa pride v
težave, ko začnemo zanemarjati zakramente.
Zakramente pa začnemo zanemarjati, ko
dopustimo, da se skrha orodje, to je duhovništvo,
preko katerega dostopamo do zakramentov.

Sveti Rok je orodje Božje milosti. Na njegovo
priprošnjo so ljudje ozdravljali in se
spreobračali že za časa njegovega tuzemskega
življenja. Toliko bolj sedaj, ko živi in gledala
nedoumljivo Dobroto iz oči v oči.

__________________________

Duhovništvo pa je orodje Boga v boju zoper zlo.
Preko duhovništva prejemamo svete zakramente,
ki so Božji dotik in Božja milost tukaj na zemlji.
Preko zakramentov postanemo Božji otroci, preko
zakramentov nas Bog povezuje, utrjuje, hrani,
obnavlja, pa tudi ozdravlja. Za podelitev
zakramentov pa potrebujemo duhovnika.

S podpisom pristopam v »Molitveno zvezo svetega Roka« za nove duhovne poklice in stanovitnost že
poklicanih ter se zavezujem k izpolnjevanju dolžnosti molivca/ke. S to izjavo dovoljujem, da me pisno
obveščate o dogodkih molitvene zveze ter da podatke iz pristopne izjave zbirate, obdelujete, uporabljate
ali hranite za namene delovanja »Molitvene zveze svetega Roka«.

Stiska Božjih otrok je lahko velika. In ko Božji
otroci doživljajo stisko, to stisko dobro pozna
tudi nebeški Oče. Zato za primere velikih
človeških stisk Nebeški Oče podarja ljudem
štirinajst svetnikov, ki so priprošnjiki vseh
velikih človeških stisk, da se Božji otroci ne bi
čutili osamljeni in zapuščeni. Med temi
priprošnjiki je tudi sveti Rok, ki je v našem
narodu močno prisoten

__________________________, kraj in pošta ___________________________________________

Zlo ni bilo v Božjem načrtu. Toda pojavilo se je,
ko je človek zlorabil svojo svobodo. Bog se trudi
človeka rešiti greha in smrti ter ga odrešiti. Zato
Oče pošilja svojega Sina na svet, zato se je Jezus
daroval na križu in vstal od mrtvih; zato je Božji
Sin ustanovil Cerkev, postavil zakramente, da bi se
ljudje, ki na svetu trpijo zaradi zla, kot Božji otroci
vrnili v izgubljeni raj.

Ime in priimek _______________________________, naslov _______________________________

SVETI ROK, PRIPROŠNJIK V STISKI

PRISTOPNA IZJAVA K MOLITVENI ZVEZI SVETEGA ROKA

ZAKAJ POTREBUJEMO DUHOVNIKE

