Glasnik

MISLI

veselega oznanila

Pazite in varujte se
vsake pohlepnosti,
kajti življenje nikogar ni v obilju
iz njegovega premoženja.
(Lk 12,15)



Boga naj bi iskali in se morda
do njega dotipali in ga našli,
saj ni daleč od nikogar izmed nas.
(Apd 17,27)



Zato vam pravim:
Vse, za kar molite in prosite,
verujte, da ste že prejeli,
in se vam bo zgodilo.
(Mr 11,24)



Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak,
kdor mi pravi »Gospod, Gospod.«,
ampak kdor uresničuje voljo
mojega Očeta, ki je v nebesih.
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POSTANI MATI VSEH
O Brezmadežna,
mnogi ne poznajo niti tvojega imena.
Drugi tičijo v močvirju nemoralnosti
in si ne upajo povzdigniti niti oči k tebi.
Spet drugi menijo,
da te za dosego svojih življenjskih ciljev
ne potrebujejo.
Obstajajo tudi mnogi, katerim satan,
ki te sam noče priznati za Kraljico
in je zato iz angela postal satan,
prepoveduje poklekniti pred teboj.
Mnogi te ljubijo,
toda le malo je takih,
ki so pripravljeni za tvojo ljubezen
vse pretrpeti in sprejeti vsako delo,
vsako trpljenje, celo žrtvovati življenje.
Kdaj, o Gospodarica,
boš zavladala v vseh srcih?
Kdaj te bodo si prebivalci Zemlje
priznali za svojo Mater
in Očeta v nebesih za svojega Očeta,
da se bodo potem čutili
kot bratje med seboj?

Zahvaljujte se za vse,
kajti to hoče Bog od vas,
ki pripadate Jezusu Kristusu.
(Tes 5,18)





Trdno sem upal v Gospoda.
Sklonil se je k meni
in uslišal moje vpitje.
(Ps 40,2)



Ljubi, ne zaupajte vsakemu duhu,
ampak duhove preizkušajte,
ali so do Boga, kajti veliko
lažnih prerokov je prišlo na svet.
(1 Jn 4,1)

(Jak 4,2–3)



Vedno se veselite!
Neprenehoma molite!
To namreč hoče Bog od vas,
ki ste v Jezusu Kristusu.
Duha ne ugašajte!
(1 Tes 5,16–19)



Če kdo pravi »Ljubim Boga!«,
a sovraži svojega brata, je lažnik.
Kdor namreč ne ljubi svojega brata,
ki ga vidi, ne more ljubiti Boga,
ki ga ne vidi.
(1 Jn 4,20)



Bog je rekel:
»To je znamenje zaveze,
ki jo sklepam med seboj in vami
in med vsemi živimi bitji,
ki so pri vas,
za vse prihodnje rodove.
Svojo mavrico postavljam v oblake
in bo v znamenje zaveze
med menoj in zemljo.



(Ef 5,19)

Ne prejemate, ker ne prosite.
Prosite, pa ne prejemate,
ker prosite s slabim namenom:
namreč zato, da bi utešili svoje
poželenje.

Po. P. Bosmans, V tebi je sreča

(Mt 7,21)

Naj med vami zvenijo psalmi,
hvalnice in pesmi,
kakor jih navdihuje Duh.
Pojte in vriskajte iz vsega srca
v Gospodovo hvalo!
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(1 Mz 9,12–13)

Prazniki Katoliške cerkve so podobni
svežim, dišečim cvetličnim vencem, ki
jih verni svet, vsako občestvo in vsaka
duša, spleta neskončnemu Bogu.
Cvetlice so kreposti Jezusa, Marije in
Božjih svetnikov, prijeten vonj pred
Gospodom. Če jih posnemamo, smo
tudi mi prijeten vonj.
Med posebnimi prazniki je praznik
Marije. Kdo izmed nas od Marije še ni
prejel nobene milosti, kdo se še ni
priporočal njenemu varstvu? Zato se
veselimo, da smo pod Marijinim
materinskim varstvom in zaupno k njej
vzklikajmo: »O mogočna zaščitnica,
stoj nam ob strani, zdaj in ob naši
smrtni uri.«
bl. Anton Martin Slomšek, Govori o Mariji



Končna beseda po vsem,
kar si slišal: Boj se Boga
in izpolnjuj njegove zapovedi,
kajti to je za človeka vse!
Bog namreč pripelje pred sodbo
vsako dejanje, tudi vsako zakrito,
naj bo dobro ali húdo.
(Prd 12,13–14)



Ne govorite tako ošabno,
iz vaših ust naj izgine predrznost!
Zakaj Gospod je vsevedni Bog,
pri njem se tehtajo dejanja.
(1 Sam 2,3)

