3. nedelja med letom
NEDELJA BOŽJE BESEDE - SVETEGA PISMA
26. januar 2020
SODELOVANJE LAIKOV PRI SV. MAŠI
UVOD V MAŠO
Naslov današnje svetopisemske nedelje je izbral papež Frančišek: Pogovarjala sta se!
Prestrašena, razočarana in brez odgovorov sta se podala na pot in se o tem pogovarjala.
Govorimo seveda o učencih, ki sta potem, ko je Jezus precej klavrno umrl na križu, šla v Emavs.
Sta podoba vseh nas, ko pač ne gre po naših načrtih in željah ... Umaknemo se.
Vesela novica je, da je ta njuna čudna pot del vstajenjske zgodbe!
Obžalujmo, če smo se zapirali Vase ali pa bili preveč popadljivi v svojem obnašanju. Morda smo
zatrli vsako možnost pogovora. Hkrati prosimo Gospoda, naj na naši poti v Emavs prek svojih
svetih ran ozdravi tudi naše!
PROŠNJE
1. Gospod, daj nam jasne misli, da se bomo znali modro odločati.
2. Gospod, daj nam moč, da bomo vztrajali v dobrih odločitvah.
3. Gospod, daj vero, da te nikoli na zapustimo!
4. Gospod, daj nam upanje, da bomo le v tebi našli končno izpolnitev.
5. Gospod, daj nam ljubezen, ki je vstajenjske, tudi ko je najtežje.
6. Gospod, daj podeli mir nam in vsem, ki so že zapustili ta svet.
UVOD V OČENAŠ
Drugo berilo omenja razprtije v Cerkvi. Do njih pride, ko želimo strastno uveljaviti ta ali oni
pastoralni načrt; ko pozabimo, da ima vse svoj tempo, ki ga ne moremo diktirati mi oz. ga lahko
le z izsiljevanjem.
Molimo, da nebeški Oče, isti oče vseh nas, umiri naše misli, besede in dejanja,
da bomo z blagostjo oznanjali Kristusa in ne samih sebe.
UVOD V MIR
Vsak od nas je verjetno doživel, da je svojega bližnjega videl v idealni luči.
Duhovni učitelji pravijo, da takrat, ko ljubimo, vidimo sočloveka z istimi očmi, kot ga vidi Bog
sam. Razumeli smo ga, sočasno z njim izgovarjali iste besede ...
In spomnimo se, da enkrat tega ni bilo več. Zgodijo se razprtije. Zakoncema, staršem, otrokom,
župniji, vsem.
Odnosi nas najbolj osrečujejo in najbolj prizadenejo, kajne, zato so najbolj Božji in najbolj
potrebni odrešenja. Kristus nam podarja tak mir, ki daje smisel in upanje vsem nam. Predvsem,
ko nam je težko. Podarimo si ga!
Za Biblično gibanje, Silvestra Sadar

