Glasnik

MISLI

veselega oznanila

Kdor zaupa
v svoje bogastvo, propade,
pravični pa poganjajo kakor zelenje.
(Prg 11,28)



Kakor hrepeni jelen po potokih voda,
tako hrepeni moja duša
po tebi, o Bog.
Mojo dušo žeja po Bogu,
po živem Bogu.
(Ps 42,2)



Gospod, stori dobro dobrim
tistim, ki so iskreni v svojih srcih.
(Ps 125,4)



Če kdo ljubi pravičnost,
njena dela so kreposti,
saj ona uči razumnost, preudarnost,
pravičnost in srčnost,
ljudem pa v življenju nič bolj
ne koristi kakor to.
(Mdr 8,7)



Kot dobri skrbniki
mnogotere Božje milosti
strezite drug drugemu
z milostnim darom,
kakor ga je kdo prejel.
(1 Pt 4,10)
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SPREMINJANJE SVETA
Vsepovsod, kjer so ljudje odločeni postati
novi ljudje, raste nov svet. Analizirati težave
ni dovolj. Priti morajo novi ljudje.
Z novim gledanjem, z novo naravnanostjo.
Ljudje, ki ne mislijo več samo nase, ki
nočejo več živeti na stroške drugih ljudi,
ampak se ponudijo na razpolago.
Novi svet ne nastane iz lepega sna o novih
strukturah, iz iluzije o nebeških časih,
ampak iz trdne volje, da se bo živelo
drugače, drugače skupaj živelo.
Večina ljudi hoče spremeniti svet. Samo ne
samih sebe. Ostali se morajo spremeniti.
Tisti tam zgoraj, rečejo tisti spodaj. Tisti
tam spodaj, rečejo tisti zgoraj. Moški, rečejo
ženske. Ženske, rečejo moški. Začnemo
groziti in ustvarjati pritisk. Tako težko
dojemamo, da nihče nima pravice drugih
prisiliti k spremembi. Samo prepričanje,
samo razumevanje, samo prijateljstvo lahko
pripeljejo do spremembe. Kdor hoče ljudi
spremeniti z nasiljem, je diktator.
Človek je edino bitje, ki zmore samega sebe
spremeniti. Samo tako spremeni način
skupnega človeškega življenja. Družbene
strukture se same ne morejo spremeniti.
Ljudje so jih naredili, jih ohranjali in nosili.
Če se ljudje ne spremenijo, se ne spremeni
nič.
Ljubiti pomeni: zgraditi hišo za svoje
soljudi, kot da je vsak, ki naj bi v njej
stanoval, zate najljubši. Ljubiti pomeni:
ljudem in rečem vdihniti sapo, ki prihaja iz
lastnega srca, in jih tako oživeti.
P. Bosmans, V tebi je sreča





Na svetu imate sicer stisko,
toda bodite pogumni:
jaz sem svet premagal.
(prim. Jn 16,33)




Po veri je bil Abraham pokoren,
ko je bil poklican, naj odide v kraj,
ki naj bi ga dobil v delež.
Odšel je, ne da bi vedel, kam gre.
(Heb 11,8)



V medsebojnih odnosih
se vsi oblecite v ponižnost,
ker Bog se prevzetnim upira,
ponižnim pa daje milost.
(1 Pt 5,5)



Gospod daje modrost,
iz njegovih ust prihajata
spoznanje in razumnost.
Iskrenim pripravlja uspeh,
ščit je tem, ki hodijo v popolnosti.
(Prg 2,7)



Veselite se v upanju,
potrpite v stiski, vztrajajte v molitvi ...

Drug drugega ljubite
z bratsko ljubeznijo.
Tekmujte
v medsebojnem spoštovanju.





(Lk 2,14)



(Mdr 1,4)

(1 Tim 4,7–8)

Slava Bogu na višavah
in na zemlji mir ljudem,
ki so mu po volji.

(Rim 12,12)

Modrost ne bo stopila v dušo,
ki snuje hudobijo,
ne bo prebivala v telesu,
ki ga je zasužnjil greh.

Vadi se v pobožnosti.
Urjenje telesa namreč
le malo koristi, prava pobožnost
pa je koristna v vsem,
ker obljublja življenje,
sedanje in prihodnje.
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(Rim 12,10)




V teh časih zna malokdo potrpeti.
Radi tožimo, koliko trpimo in druge
dolžimo. V svoji nevolji sebi in drugim
trpljenje množimo.
bl. Anton Martin Slomšek

Na dan sreče
pozabimo na nesrečo in na dan
nesreče
se ne spominjamo sreče.
(Sir 11,25)



