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PESEM 

Marija pomagaj nam sleherni čas, na tebe ozira se vsak izmed nas. 

Odpev: Marija, vse k tebi hiti, Marija pomagaj nam ti. 

Marija pomagaj in vodi nas ti, da Bogu in tebi zdaj bomo zvesti.  

Odpev: Marija, vse k tebi hiti, Marija pomagaj nam ti. 

 
 

LUČ VERE OHRANJAJMO ŽIVO Z MOLITVIJO IN ZAJEMANJEM IZ BOŽJE BESEDE 

Premišljevanje nagovora papeža Frančiška iz nedeljskega rednega srečanja na Trgu svetega 

Petra v Vatikanu z dne 11.8.2019. 

 

Papež Frančišek nas z očetovskim povabilom vabi k skrbni, skorajda praznično 

razpoloženi pripravi na dokončno srečanje z Gospodom. Kot je poudaril, na tem svetu 

nihče nima stalnega bivališča, ampak iščemo prihodnjega. Na poti tja nam sveti luč vere, 

a potrebuje nenehno dodajanje goriva. To se dogaja, ko se naše srce srečuje z Jezusovim 

srcem v molitvi in v poslušanju njegove besede. Ob tem je sveti oče znova svetoval, naj 

imamo vedno pri sebi evangelij in naj pogosto segamo po njem. 

 

Papež Frančišek nas spodbuja k pozornosti na Božje obiske, ki se nenehno dogajajo, a jih 

vselej ne opazimo. Gospod je namreč vedno na poti z nami. Pogled vere pa nam omogoča, da 

to opazimo. "Dejansko, kdor se zanese na Boga, dobro ve, da življenje vere ni nekaj 

statičnega, temveč je dinamično: življenje vere se nenehno odvija; usmerjeno je v vedno nove 

etape, ki jih Gospod sam dan za dnem nakazuje." 

Na podlagi življenjske izkušnje je dodal, da je Gospod poln presenečenj, novosti, in to 

resničnih novosti. Za tem je spomnil, da je na poti za Jezusom treba ohranjati "prižgane 

svetilke", s katerimi bo mogoče osvetliti temo noči. Povabljeni smo živeti v pristni in zreli 

veri, ki zmore osvetliti tolike "noči" življenja. Saj vemo, je dejal, sam smo vsi doživeli dneve, 

ki so bili resnične noči duha. Zato je luč vere potrebno nenehno ohranjati živo z molitvijo in z 

zajemanjem iz Božje besede. "Ta luč nam je zaupana za dobro vseh: nihče se torej ne more 

skriti v zasebnost v gotovosti lastnega odrešenja in se ne zanimati za druge ljudi. Zmotno in 

fantazija je misliti, da lahko nekdo sam razsvetli svojo notranjost. Resnična vera namreč 

odpira srce za bližnjega in spodbuja h konkretnemu občestvu z brati in sestrami, zlasti s 

tistimi, ki so v stiski." 

O dokončnem srečanju z Bogom, ki bo nastopilo z našim odhodom s tega sveta, je papež 

Frančišek pripomnil, da bo do tega srečanja zagotovo prišlo in da ima vsakdo tudi že svoj 

datum. Zato velja tudi za nas Gospodova beseda: "Blagor služabnikom, ki jih bo gospodar ob 

svoje prihodu našel čuječe." (prim. Lk 12,37) 

Zato smo poklicani množiti vse talente, ne da bi pri tem pozabili, da "nimamo tu stalnega 

mesta, ampak iščemo prihodnje" (Heb 13,14). S takšnega zornega kota postane vsak trenutek 

življenja dragocen. Zato je potrebno živeti in delovati na tem svetu tako, da imamo hkrati 

domotožje po nebesih. 

Vir: Radio Ognjišče 
Povezava: http://radio.ognjisce.si/sl/217/aktualno/30220/  

 

PREMIŠLJEVANJE BOŽJE BESEDE 

2 Opominjam Evódijo in opominjam tudi Sintího, naj živita v lepi slogi v Gospodu. 3 Pa tudi 

tebe, zvesti sodelavec, prosim, da jima pomagaš, saj sta se z menoj trudili za evangelij, s 
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Klemenom in z drugimi mojimi sodelavci, katerih imena so v knjigi življenja. Veselite se v 

Gospodu, in to zmeraj; ponavljam vam, veselite se. Vaša dobrota bodi znana vsem ljudem. 

Gospod je blizu. Ničesar si ne ženite k srcu, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje 

Bogu z molitvami, s prošnjami in z zahvalami.  

In mir, ki ga daje Bog in ki presega vse, kar si lahko predstavljamo, bo varoval vaša srca in 

vaše misli v Kristusu Jezusu.  

Sicer pa, bratje, vse, kar je resnično, kar je plemenito, kar je pravično, kar je čisto, kar je 

ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj krepostno in ugledno, vse to imejte v mislih. 9 Kar 

ste se od mene naučili, prejeli, slišali in videli, to delajte. In Bog miru bo z vami. Filipljanom 4, 2-9 

 

ROŽNI VENEC 

Desetka rožnega venca: ki je tebe, Devica, v nebesa vzel. 

 

MOLITEV 

O Vzvišeni in veličastni Bog, 

razsvetli temine mojega srca. 

Daj mi pravo vero, trdno upanje 

in popolno ljubezen, 

razumnost in spoznanje, 

o Gospod, 

da se bom držal tvoje svete in 

resnične zapovedi. Amen. 

 

PESEM 

Pojdi v popolnem miru, hodi vedro, jasno, mirno. 

Saj imaš zagotovilo, da Gospod povsod te spremljal bo. 

Resnica je, da cena tega,  pustiti vse, ločiti se 

in res je to edina cesta, edini le način, da srečala bi se.  

 

 
 


