D EV ET D N EV N IC A
K S V . J O Ž EF MA R IJ U
Z A D EL O
Molitev k sv. Jožefmariju
Bog, ki si po posredovanju presvete Device Marije podelil
duhovniku svetemu Jožefmariju neštete milosti in ga izbral kot
zvesto orodje za ustanovitev Opus Dei, poti posvečevanja v
poklicnem delu in izpolnjevanju običajnih kristjanovih dolžnosti,
daj, da bom tudi jaz znal preoblikovati vse trenutke in okoliščine
svojega življenja v priložnosti, da te ljubim in da z veseljem in
preprostostjo služim Cerkvi, papežu in vsem ljudem, tako da
razsvetljujem zemeljske poti z lučjo vere in ljubezni. Po
priprošnji svetega Jožefmarija mi podeli milost, za katero te
prosim: … (navedite prošnjo). Amen.
Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.
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Prvi dan: delo kot pot svetosti

Sveti Jožefmarija pravi:
»Prišli smo, da znova vzbudimo pozornost do zgleda Jezusa
Kristusa, ki je trideset let preživel v Nazaretu in delal, opravljal
službo. V njegovih rokah se poklicno delo, podobno delu, ki ga
milijoni ljudi opravljajo po vsem svetu, spremeni v božansko
nalogo, v zveličavno delo, v pot odrešenja« (Pogovori, št. 55).
»Tam kjer so vaši bratje ljudje, kjer so vaša hrepenenja, vaše delo,
vaše ljubezni, tam je kraj vašega vsakodnevnega srečevanja s
Kristusom. (…) V laboratoriju, v operacijski sobi v bolnišnici, v
vojašnici, na univerzi, v tovarni, v delavnici, na polju, ob
družinskem ognjišču ter na vsem neizmernem obzorju dela nas Bog
čaka vsak dan« (Pogovori, št. 113-114).

Namen A: Najti delo
Naj me Bog, naš Gospod, usmerja v prizadevanju za iskanje dela,
naj me blagoslovi in mi nakloni pošteno, dostojno in redno
zaposlitev; potem pa naj mi pomaga, da gledam na svoje delo kot
na pot posvečevanja in služenja drugim, kot kraj, kjer me moj Oče
Bog čaka vsak trenutek in od mene pričakuje, da posnemam
Jezusa, ko je delal kot tesar v Nazaretu.

Namen B: Dobro opravljati svoje delo
Naj mi Bog, naš Gospod, pomaga, da gledam na svoje delo kot na
pot posvečevanja in služenja drugim, kot kraj, kjer me moj Oče
Bog čaka vsak trenutek in od mene pričakuje, da posnemam
Jezusa, ko je delal kot tesar v Nazaretu.
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Drugi dan: delati iz ljubezni do Boga

Sveti Jožefmarija pravi:
»Vrednost dela temelji na ljubezni. Velik človekov privilegij je, da
more ljubiti in s tem preseči minljivost in začasnost« (Jezus prihaja
mimo, št. 48).
»Vse delajte iz ljubezni. — Tako ni drobnih stvari: vse postane
veliko. — Vztrajanje v drobnih stvareh iz ljubezni je junaško« (Pot,
št. 813).
»Vztrajam: v preprostosti svojega vsakdanjega dela, v enoličnih
podrobnostih vsakega dne moraš odkriti za mnoge zakrito
skrivnost veličine in novosti: ljubezen« (Brazda, št. 489).

Namen A: Najti delo
Naj mi Bog podeli milost, da hitro dobim delo, ki bo omogočilo
varnost moji družini. Obenem pa naj mi pomaga razumeti, da je
tisto, kar daje vrednost kateremu koli poštenemu delu, ljubezen,
s katero je opravljeno: na prvem mestu ljubezen do Boga,
kateremu delo izročamo; in ljubezen do bližnjega, kateremu
želimo služiti in biti koristni.

Namen B: Dobro opravljati svoje delo
Naj mi Bog pomaga razumeti, da je tisto, kar daje vrednost
kateremu koli poštenemu delu, ljubezen, s katero je opravljeno:
na prvem mestu ljubezen do Boga, kateremu delo izročamo; in
ljubezen do bližnjega, kateremu želimo služiti in biti koristni.
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Tretji dan: red in stalnost pri delu

Sveti Jožefmarija pravi:
»Kako kratek je čas našega bivanja na zemlji! (…) Zares kratek je
naš čas, da ljubimo, da dajemo, da zadoščujemo. Zato ni prav, da ga
tratimo, (…) ne moremo brezumno zapraviti tega obdobja na
svetu, ki ga Bog zaupa vsakemu izmed nas« (Božji prijatelji, št. 39).
»Ko boš imel red, se bo tvoj čas pomnožil. Zato boš lahko več
naredil v božji službi in tako bolj slavil Boga« (Pot, št. 80).
»Vztrajaj v natančnem izpolnjevanju sedanjih obveznosti. — To
delo — skromno, enolično, nepomembno — je molitev, prenesena v
dejanja, ki te pripravljajo na prejem milosti za drugo delo —
veličastno, raznoliko in pomembno —, o katerem sanjaš« (Pot,
št. 825).

Namen A: Najti delo
Da bi ob pomoči Device Marije našel trajno in primerno
zaposlitev. In ko bom po božji dobroti že zaposlen, naj se naučim
izkoriščati čas kakor zaklad in napredovati v kreposti reda, da bi
delal čim bolj natančno, intenzivno in stalno, brez neurejenosti in
odlašanja. Da to dosežem se moram držati dobro zastavljenega
načrta dela, ki mi bo omogočil, da se posvetim vsaki izmed mojih
obveznosti: notranjemu življenju, poklicnemu delu in družbenim
odnosom na uravnotežen način ter ob primernem času.

Namen B: Dobro opravljati svoje delo
Da bi ob pomoči Device Marije znal izkoriščati čas kakor zaklad
in napredovati v kreposti reda, da bi delal čim bolj natančno,
intenzivno in stalno, brez neurejenosti in odlašanja. Da to
dosežem se moram držati dobro zastavljenega načrta dela, ki mi
bo omogočil, da se posvetim vsaki izmed mojih obveznosti:
notranjemu življenju, poklicnemu delu in družbenim odnosom na
uravnotežen način ter ob primernem času.
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Četrti dan: dobro dokončano delo

Sveti Jožefmarija pravi:
»Gospodu ne moremo izročiti nečesa, kar znotraj ubogih človeških
omejitev ne bi bilo popolno, brezhibno, pozorno izvršeno tudi v
najmanjših podrobnostih: Bog ne sprejme slabo opravljenega dela,
skrpucal. Ničesar, kar ima napako, ne darujte, kajti ne bi bili
sprejeti! nas svari Sveto pismo. Zatorej mora biti delo vsakogar od
nas, tista opravila, ki zapolnjujejo naše dneve in naše energije,
vredna daritev Stvarniku, operatio Dei, delo od Boga in za Boga;
na kratko rečeno: dovršeno in brez napake« (Božji prijatelji, št. 55).
»Predvsem pa moramo ljubiti sveto mašo, ki mora biti osrednja
točka našega dneva. Če prav doživljamo mašo, zakaj ne bi v
ostalem delu dneva mogli nadaljevati z mislijo pri Gospodu, s skrito
željo, da se ne bi oddaljili od Njegove navzočnosti, da bi delali, kot
je delal On, in ljubili, kot je ljubil On?« (Jezus prihaja mimo, št. 154).

Namen A: Najti delo
Naj ob Marijini pomoči ne čakam dolgo na svojo zaposlitev. Ko
začnem s svojim novim delom, naj mi Bog pomaga, da ga dobro
opravljam, z največjo možno popolnostjo. Naj nikoli ne delam
malomarno, ampak s prepričanjem, da slabo opravljenega dela ni
mogoče posvetiti, ker mu manjka ljubezni. Ljubezen pa je
nepogrešljivi pogoj za to, da bi bila človekova dejavnost Bogu
všeč.

Namen B: Dobro opravljati svoje delo
Naj mi Bog pomaga, da svoje delo dobro opravljam, z največjo
možno popolnostjo. Naj nikoli ne delam malomarno, ampak s
prepričanjem, da slabo opravljenega dela ni mogoče posvetiti, ker
mu manjka ljubezni. Ljubezen pa je nepogrešljivi pogoj za to, da
bi bila človekova dejavnost Bogu všeč.
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Peti dan: vsako pošteno delo je
dostojanstveno

Sveti Jožefmarija pravi:
»Čas je, da kristjani na glas povemo, da je delo božji dar in da nima
nobenega smisla razdeljevati ljudi v kategorije glede na vrsto dela
in imeti nekatera opravila za bolj častna od drugih. Delo, vsako
delo, je dokaz o človeškem dostojanstvu« (Jezus prihaja mimo,
št. 47).
»Pred Bogom ni nobeno opravilo samo po sebi veliko ali majhno.
Vse pridobi vrednost iz ljubezni, s katero je opravljeno« (Brazda,
št. 487).

Namen A: Najti delo
Naj mi Bog podeli radost, da dobim delo, zaposlitev, v kateri bom
lahko koristen in bom lahko razvijal svoje sposobnosti. In če je
trenutno to delo nižje od mojih strokovnih sposobnosti in mojih
upravičenih pričakovanj, naj ga ne omalovažujem, temveč naj ga
— dokler ne najdem primernejšega — opravljam odgovorno in si
prizadevam za takšno raven dela, kot jo je uresničeval Jezus v
nazareški delavnici.

Namen B: Dobro opravljati svoje delo
Če je trenutno moje delo nižje od mojih strokovnih sposobnosti
in mojih upravičenih pričakovanj, naj ga ne omalovažujem,
temveč naj ga — dokler ne najdem primernejšega — opravljam
odgovorno in si prizadevam za takšno raven dela, kot jo je
uresničeval Jezus v nazareški delavnici.
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Šesti dan: delati v družbi Boga in s
pravilnim namenom

Sveti Jožefmarija pravi:
»Skozi ves dan moraš ohranjati nenehen pogovor z Gospodom, ki se
napaja tudi ob pripetljajih tvoje poklicne dejavnosti« (Kovačnica,
št. 745).
»Kot kristjan bi moral vedno nositi križ s seboj. Ga položiti na svojo
delovno mizo. Ga poljubiti preden greš počivat in ko se zbudiš«
(Pot, št. 302).
»Položi na svojo delovno mizo, v sobo, v denarnico ..., podobo naše
Gospe in se k njej obrni s pogledom, ko pričneš z delom, medtem ko
ga opravljaš in ko z njim zaključiš. Ona ti bo pridobila — to ti
zagotavljam! — moč, da iz svojega dela napraviš ljubeč pogovor z
Bogom« (Brazda, št. 531).

Namen A: Najti delo
Naj mi Gospod podeli pošteno in dostojno delo in mi odpre oči
duše, da bi doumel, da je On vedno ob meni. Da ne bi izgubil
izpred oči tega čudovitega dejstva, naj si prizadevam biti v božji
navzočnosti med delom, s tem da diskretno, kakor “opomnik”
uporabljam kakšno majhno razpelo, podobico Marije ali kakega
drugega svetnika; tako da te “opomnike” položim na mesto,
kamor lahko pogosto pogledam, brez zbujanja pozornosti.

Namen B: Dobro opravljati svoje delo
Naj mi Gospod odpre oči duše, da bi doumel, da je On vedno ob
meni. Da ne bi izgubil izpred oči tega čudovitega dejstva, naj si
prizadevam biti v božji navzočnosti med delom, s tem da
diskretno, kakor “opomnik” uporabljam kakšno majhno razpelo,
podobico Marije ali kakega drugega svetnika; tako da te
“opomnike” položim na mesto, kamor lahko pogosto pogledam,
brez zbujanja pozornosti.
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Sedmi dan: delo in rast v krepostih

Sveti Jožefmarija pravi:
»Vse, pri čemer sodelujemo ubogi ljudje — in celo svetost —, je
stkano iz neznatnih malenkosti, ki lahko — odvisno od namena —
oblikujejo čudovito preprogo junaštva ali prostaštva, kreposti ali
greha« (Pot, št. 826).
»Cel splet kreposti vstopi v igro, kadar izvršujemo svoje opravilo z
namenom, da bi ga posvetili: srčnost, da vztrajamo pri svojem delu
kljub razumljivim težavam, ne da bi se pustili premagati
zaskrbljenosti; zmernost, da se razdamo, ne da bi kaj zadržali zase,
da premagamo težnje po udobju in sebičnost; pravičnost, da
izpolnimo svoje dolžnosti do Boga, do družbe, do družine, do
sodelavcev; razumnost, da bomo zmeraj vedeli, kaj je potrebno
storiti in začeli z delom brez odlašanja … In vse to — vztrajam —
zaradi ljubezni« (Božji prijatelji, št. 72).

Namen A: Najti delo
Da bi z Marijino pomočjo našel delo, ki ga iščem. In ko se temu
delu predam, naj mi Bog pomaga, da razvijam krščanske kreposti
in duhovno rastem. Naj skušam vedno biti potrpežljiv in
razumevajoč do nadrejenih, do svojih kolegov in do podrejenih.
Naj bom preprost in ponižen, naj se izogibam častihlepnosti in
postavljanju. Z eno besedo, naj vse delam s čistim srcem.

Namen B: Dobro opravljati svoje delo
Naj mi Bog pomaga, da pri delu razvijam krščanske kreposti in
duhovno rastem. Naj skušam vedno biti potrpežljiv in
razumevajoč do nadrejenih, do svojih kolegov in do podrejenih.
Naj bom preprost in ponižen, naj se izogibam častihlepnosti in
postavljanju. Z eno besedo, naj vse delam s čistim srcem.
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Osmi dan: delati pomeni služiti, pomagati
drugim

Sveti Jožefmarija pravi:
»Mislite na to, da z vašim odgovorno opravljenim poklicnim delom
— poleg tega, da se ekonomsko vzdržujete —, tudi neposredno
služite razvoju družbe, lajšate bremena drugim in vzdržujete
mnoga družbena dela na krajevni in svetovni ravni v dobro
posameznikov in ljudstev v manj ugodnem položaju« (Božji
prijatelji, št. 120).

Namen A: Najti delo
Naj mi Gospod nakloni delo, za katero Ga s tolikšno vero prosim.
Naj v mojo dušo vtisne željo, da moje delo ne bo sebično in
osredotočeno na moje interese, ampak da bo služenje, odprto in
koristno za mnoge, ki bo opravljeno z gotovostjo, da bo ta ideal
služenja dal mojemu življenju nov, višji in srečnejši smisel.

Namen B: Dobro opravljati svoje delo
Naj Bog v mojo dušo vtisne željo, da moje delo ne bo sebično in
osredotočeno na moje interese, ampak da bo služenje, odprto in
koristno za mnoge, ki bo opravljeno z gotovostjo, da bo ta ideal
služenja dal mojemu življenju nov, višji in srečnejši smisel.
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Deveti dan: apostolat s pomočjo dela

Sveti Jožefmarija pravi:
»Poklicno delo je tudi apostolat, priložnost za podaritev drugim
ljudem, da bi jim razodeli Kristusa in jih vodili k Bogu Očetu« (Jezus
prihaja mimo, št. 49).
»Žívi svoje običajno življenje; delaj tam, kjer si, in si prizadevaj
izpolnjevati dolžnosti svojega stanu, dobro dokončati naloge
svojega poklica ali službe, vsak dan se trudi za rast in
napredovanje. Bodi lojalen, razumevajoč do drugih in zahteven do
samega sebe. Naj bo v tebi mrtvičenje in veselje. To bo tvoj
apostolat. In ne da bi ti sam v svoji ubogi bednosti vedel zakaj,
bodo ljudje, ki te obdajajo, prišli k tebi in v naravnem, preprostem
pogovoru — ob koncu službe, na družinskem srečanju, na
avtobusu, na sprehodu, kjer koli — boste kramljali o nemiru, ki je
prisoten v dušah vseh ljudi, čeprav se včasih nekateri tega nočejo
zavedati; to bodo počasi bolje razumeli, ko bodo začeli zares iskati
Boga« (Božji prijatelji, št. 273).

Namen A: Najti delo
O Bog, daj, da po Marijinem posredovanju, najdem dobro
zaposlitev, v kateri lahko strokovno rastem in dajem od sebe
najboljše. Pomagaj mi, da bom v strokovnem področju, kjer
delam, videl obširno polje za uresničevanje apostolskega
poslanstva, ki ga Bog zaupa vsem krščenim, tako da bom
izkoriščal priložnosti, ki mi jih On daje, da bi svojim sodelavcem,
prijateljem, strankam, pomagal odkrivati lepote krščanske vere.

Namen B: Dobro opravljati svoje delo
O Bog, pomagaj mi, da bom v strokovnem področju, kjer delam,
videl obširno polje za uresničevanje apostolskega poslanstva, ki
ga Bog zaupa vsem krščenim, tako da bom izkoriščal priložnosti,
ki mi jih On daje, da bi svojim sodelavcem, prijateljem, strankam,
pomagal odkrivati lepote krščanske vere.
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Avtor: Francisco Faus
Tiste, ki prejmejo milosti po posredovanju svetega Jožefmarija
Escrivája, prosimo, naj o tem obvestijo Prelaturo Opus Dei:
Prelatura Opus Dei — Urad za svetniške kandidate, Rožna dolina,
cesta V/1A, 1000 Ljubljana.
El. pošta: ljubljana.si@opusdei.org
Več informacij o sv. Jožefmariju na:
www.si.opusdei.org
www.escrivaworks.org
www.josemariaescriva.info
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