Glasnik

MISLI

veselega oznanila

Ne potrebujejo zdravnika zdravi,
ampak bolni.
Nisem prišel klicat pravičnih,
ampak grešnike.
(Mr 2,17)



Kdor spoštuje očeta,
bo dosegel odpuščanje grehov,
kdor slavi svojo mater,
zbira zaklad.
(Sir 3,3–4)



Mislim,
da se trpljenje sedanjega časa
ne da primerjati s slavo,
ki se bo razodela v nas.
(Rim 8,18)



Bog vse milosti,
ki vas je po Kristusu Jezusu
poklical v svojo večno slavo,
vas bo po kratkem trpljenju
sam izpopolnil, utrdil, okrepil
in postavil na temelj.
(1 Pt 5,10)



Čisto srce, o Bog, mi ustvari,
stanovitnega duha
obnovi v moji notranjosti.
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TVOJ KRIŽ
Ko bi vsi angeli,
vsi geniji tega sveta študirali,
kaj koristi v tem ali onem položaju –
to ali ono trpljenje,
ta skušnjava ali ona boleča izguba –
ne bi mogli ugotoviti,
kaj bi bilo zate primerneje,
kot je to, kar te je doletelo.
Tako je večna Božja beseda načrtovala,
da ti da ta križ iz svojega srca
kot dragoceno darilo.
Preden ti ga je poslal, ga je Bog
s svojim vsevidnim očesom opazoval,
s svojim Božjim razumom premislil,
s svojo modro pravičnostjo preizkusil
in s svojim ljubečim usmiljenjem ogrel.
V obeh rokah ga je pretehtal,
ali ni morda za milimeter prevelik,
za gram pretežak.
Potem ga je blagoslovil
s svojim svetim imenom,
mazilil s svojo milostjo
in navdahnil s svojo tolažbo
in še enkrat pogledal nate
in na tvoj pogum.
Tako prihaja zdaj ta križ
naravnost iz nebes k tebi –
kot Božji klic in kot darilo
njegove usmiljene ljubezni,
da boš postal popolnoma ti sam
in da boš v Bogu našel svojo izpolnitev.
sv. Frnačišek Saleški

(Ps 51,12)





Cvetlica je lepa, še lepše pa je čisto,
krepostno srce, kot srce sv. Jožefa, zato
ima v roki lilijo. Že zgodaj pokaže trobelika
značilnosti svoje strupene narave. Tako
pokažejo
pogosto
tudi
mladeniči
razjarjenost
in
bes,
zanikrnost,
neposlušnost. Gorje hiši, deželi, kjer
rastejo takšna strupena zelišča. Slabi
otroci so živi bič.
O, sv. Jožef, ti srčna zvezda blaženega
zakonskega
življenja,
sveti
vsem
zakonskim možem in zakonskim ženam,
da v ljubezni in potrpljenju nosijo trpljenje
in težave, dokler jim ne boš nekoč v
smrtni uri stal z Jezusom in Marijo ob
strani. Nekoč nazaj k Bogu, od katerega
so ga sprejeli, tudi oni za večno združeni
v nebesih kot Marija in Jožef.

Tako tudi vi, ko naredite vse,
kar vam je bilo ukazano, govorite:
»Nekoristni služabniki smo,
naredili smo, kar smo bili
dolžni narediti.«
(Lk 17,10)



Če oznanjam evangelij,
nimam pravice, da bi se ponašal,
saj je to zame nujnost.
Kajti gorje meni,
če evangelija ne bi oznanjal!
(1 Kor 9,16)



bl. Anton Martin Slomšek, Svetniki, naši prijatelji
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In spoznali boste resnico
in resnica vas bo osvobodilo.
(Jn 8,32)



Meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil,
razen s križem
našega Gospoda Jezusa Kristusa,
po katerem je bil svet križan zame,
jaz pa svetu.
(Gal 6,14)




Bližajmo se torej
z zaupnostjo prestolu milosti,
da bomo dosegli usmiljenje
in našli milost, ki nam bo
v pravem trenutku pomagala.
(Heb 4,16)



Blagoslovljen mož,
ki zaupa v Gospoda in
je Gospod njegovo zaupanje.
(Jer 17,7)



Če odpustite
ljudem njihove prestopke,
bo tudi vaš nebeški Oče
vam odpustil.
(Mt 6,14)



Z milostjo ste namreč
odrešeni po veri, in to ni iz vas,
ampak je Božji dar.
(Ef 2,8)



Sam sebe je ponižal tako,
da je postal pokoren vse do smrti,
in sicer smrti na križu.
(Flp 2,8)




Ti bodi v vsem trezen,
pretrpi nadloge,
opravi poslanstvo evangelista
in izpolni svojo službo.
(2 Tim 4,5)



