Glasnik

MISLI

veselega oznanila

Otroka versko vzgojiti pomeni
dopovedati mu,
da je Bog vedno z njim,
da ga vedno ljubi.
(Miha Žužek)



Kdo bi spoznal tvojo voljo,
ko bi ne bil ti dal modrosti,
ko ne bi bil z višav poslal
svojega svetega Duha?
Tako pa so zemljanom pota
izravnana in ljudje so poučeni o tem,
kaj ti je po volji,
po modrosti so bili rešeni.
(Mdr 9,17–18)



Gospod, daj nam spoznati,
kako dolgo je naše življenje,
da pridemo do srčne modrosti.
Vrni se, Gospod!
Doklej boš odlašal?
Bodi usmiljen do svojih služabnikov!
(Ps 90,12–13)



Gospod, odpri moje ustnice,
da bom oznanjal tvojo hvalo.
(Ps 51,17)



Zanesljiva je tale beseda in vredna,
da jo vsi sprejmejo:
Kristus Jezus je zato prišel v svet,
da bi rešil grešnike,
med temi pa sem prvi jaz.
Usmilil se me je zato,
da bi Kristus Jezus najprej na meni
pokazal vso potrpežljivost
za zgled tistim, ki bodo verovali vanj
za večno življenje.
(1 Tim 11,15–16)



Iz prahu dvigne slabotnega,
iz blata potegne ubogega,
da ga posadi med kneze,
med kneze svojega ljudstva.
(Ps 113,7–8)
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POGUM ZA MAJHNE KORAKE
Gospod, ne prosim te za čudeže in videnja,
prosim te le moči za vsakdanje življenje.
Nauči me umetnosti majhnih korakov.
Naredi me bistrega in iznajdljivega.
Pomagaj mi,
da bom znal ujeti pravi trenutek.
Podari mi izostren občutek za to,
kar je v življenju res pomembno.
Prosim te moči za red in pravo mero,
da skozi življenje ne bom divjal,
temveč bom znal
svoj čas modro razporediti,
da bom doznal svetle in lepe trenutke
in da bom kdaj pa kdaj
le našel čas za užitek srca in duha.
Daj mi spoznati, da sanje nič ne koristijo –
ne o preteklosti in ne o prihodnosti.
Pomagaj mi, da to, kar je »naslednje«,
naredim kolikor le mogoče dobro,
in da sedanjo uro življenja
spoznam in cenim kot najpomembnejšo.
Obvaruj me varljivega prepričanja,
da bi mi moralo iti v življenju vse gladko.
Podari mi trezno spoznanje,
da so težave, porazi, neuspeh in polomije
neizogibne sestavine življenja,
po katerih ljudje rastemo in zorimo.
Antoine de Saint-Exupery


Posvetne gostije in obedi se cenijo po
številu jedi, pod katerimi se šibi miza,
in po dobroti žlahtnih vin, ki se
postavljajo gostom na mizo. Zemeljsko
ženitovanje se hvali po dobrem okusu
jedi, ki so bile okusno in zdravo
pripravljene, in tudi po moči dragega
vina, po katerem so bili gostje židane
volje. Oče je napisal nebeški jedilni list
za
nebeško
gostijo
s
svojim
vsemogočnim prstom, ki je izbranim
pripravljal kraljestvo od začetka sveta;
sam Božji Sin, naš Zveličar, je postavil
hrano večnega življenja svojim zvestim
služabnikom na mizo in sam Sveti Duh
jih je blagoslovil. Jedi na nebeški gostji
je toliko, da jih človeški jezik ne more
imenovati in prešteti – spoznamo in
razločimo jih lahko le po njihovem
čudežnem teku. Nebeška gostija je
torej pripravljena za vse nas. Naj
vzbudi v nas, da si jo bomo goreče
želeli, hrepeneli po njej in jo srečno
dosegli.
bl. Anton Martin Slomšek
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Cerkev je vedno
pospeševala znanje,
ustanavljala narodom prve šole,
od osnovnih do najvišjih,
spodbujala učenje
in predvsem tudi učila.
Učiteljska služba v Cerkvi
je obenem vzgojna,
saj izobražen in bister človek
brez poštenja in dobrote
več škodi kot koristi.
(Jože Vesenjak)



Vsekakor hočem,
naj možje povsod molijo
in dvigajo svete roke
brez jeze in prepira.
(1 Tim 2,8)



Kdor je v najmanjšem zvest,
je zvest tudi v velikem,
kdor pa je v najmanjšem krivičen,
je krivičen tudi v velikem.
(Lk 16,10)



Predvsem te prosim:
prosíte, molíte, posredujte
in se zahvaljujte za vse ljudi.
To je namreč dobro
in po volji Bogu,
našemu odrešeniku, ki hoče,
da bi se vsi ljudje rešili
in prišli do spoznanja resnice.
(1 Tim 2,1.3–4)



Ti, Božji človek,
si prizadevaj za pravičnost,
za pobožnost,
za vero, ljubezen,
stanovitnost in krotkost.
Bojuj dober boj vere,
sezi po večnem življenju,
v katero si bil poklican
in si to lepo izpovedal
pred mnogimi pričami.
(1 Tim 6,11–12)

