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Pesem: O jaslice borne (SG 49) 

Krajše premišljevanje svetopisemskega odlomka: 

Ko bi govoril človeške in angelske jezike, ljubezni pa bi ne imel, sem postal brneč bron ali 
zveneče cimbale. In ko bi imel dar preroštva in ko bi poznal vse skrivnosti in imel vse 
spoznanje in ko bi imel vso vero, da bi gore prestavljal, ljubezni pa bi ne imel, nisem nič. In ko 
bi razdal vse svoje imetje, da bi nahranil lačne, in ko bi izročil svoje telo, da bi zgorel, ljubezni 
pa bi ne imel, mi nič ne koristi. Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni 
nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se 
razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, 
vse upa, vse prestane.  
Ljubezen nikoli ne mine. Preroštva bodo prenehala, jeziki bodo umolknili, spoznanje bo 
prešlo, kajti le delno spoznavamo in delno prerokujemo. Ko pa pride popolno, bo to, kar je 
delno, prenehalo. Ko sem bil otrok, sem govoril kakor otrok, mislil kakor otrok, sklepal kakor 
otrok. Ko pa sem postal mož, sem prenehal s tem, kar je otroškega. Zdaj gledamo z 
ogledalom, v uganki, takrat pa iz obličja v obličje. Zdaj spoznavam deloma, takrat pa bom 
spoznal, kakor sem bil spoznan. Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje. In 
največja od teh je ljubezen.  

1 Kor 13, 1-13 

Na priprošnjo Svete Družine, katere praznik obhajamo danes, skupaj molimo za mir v 
družinah - desetko rožnega venca s skrivnostjo, ki si ga devica rodila. 
 
Sklepna molitev:  
Gospod, vir pravičnosti in začetnik sloge: v angelovem oznanjenju Mariji si ljudem sporočil 
veselo vest sprave med nebom in zemljo. Odpri človeška srca za dialog in podpri prizadevanja 
tistih, ki iskreno delajo za mir. Naj razumna pogajanja zmagajo nad silo orožja, sporazum nad 
nerazumevanjem, odpuščanje nad maščevalnostjo in ljubezen nad sovraštvom.         

sv. Janez Pavel II               

 

 


