Spodbuda Duh Assisija, (27. v mesecu) za julij 2020
Pesem:

O moj Bog, dopusti mi, aleluja, da bom Tvoj glasnik miru, aleluja.
Kjer ljudje mrzijo se, aleluja, naj prinesem jim srce, aleluja.
Tam, kjer dvomijo o vsem, aleluja, naj jim vere luč prižgem, aleluja.
Kjer obup loteva se, aleluja, naj prinašam upanje, aleluja.
Kjer ljudje so žalostni, aleluja, naj jim nosim radosti, aleluja.
Če kdo v temi blodi sam, aleluja, naj mu svojo roko dam, aleluja.
O moj Bog, dopusti mi, aleluja, naj bom Tvoj glasnik miru, aleluja

IV. VESELJE IN MIR iz papeže okrožnice HVALJEN, MOJ GOSPOD
222. Krščanska duhovnost predlaga drugačno razumevanje kakovosti življenja. Vabi nas k
preroškemu in kontemplativnemu slogu bivanja, ki je sposobno globokega veselja, ne da bi bili
obsedeni z nebrzdano porabo. Pomembno je sprejeti stari nauk, ki ga najdemo v raznih
redovnih izročilih pa tudi v Svetem pismu. Gre za prepričanje: »manj je več«. Nenehno
naraščanje porabniških priložnosti raztresa srce in preprečuje, da bi cenili vsako stvar in vsak
trenutek, medtem ko nam vedra pozornost do vsake stvari, pa naj bo še tako neznatna, odpira
veliko več možnosti za dojemanje in osebno uresničevanje. Krščanska duhovnost spodbuja k
rasti v zmernosti in k uživanju v malem. Je vrnitev k skromnosti, ki nam omogoča, da uživamo
ob malih stvareh, da se zahvaljujemo za priložnosti, ki nam jih ponuja življenje, ne da bi se
oklepali tega, kar imamo, ne da bi žalovali za tem, česar nimamo. To od nas zahteva, da se
izogibamo raznovrstnemu gospodovanju in golemu kopičenja užitkov.
223. Zmernost, ki jo živimo svobodno in zavestno, nas osvobaja. Ne pomeni manj življenja ali
manj moči, temveč vse kaj drugega. Bolj uživajo in bolje izkoristijo vsak trenutek oni, ki nič več
ne begajo sem ter tja, iščoč vedno tisto, česar nimajo, zato pa doživljajo, kaj pomeni spoštovati
vsakega človeka in vsako stvar, se učijo prijateljevanja s preprostimi stvarmi in se jih veselijo.
Tako jim uspeva brzdati nezadovoljêne potrebe ter zmanjševati utrujenost in tesnobo. Mogoče
je imeti malo potreb in živeti bogato, zlasti če zmoremo izbirati drugačno zadovoljstvo in če
uživamo v bratskih srečanjih, služenju, uresničevanju lastnih darov, glasbi in umetnosti, v
naravi, molitvi. Sreča zahteva, da se znamo omejiti v nekaterih potrebah, ki nas omamljajo, zato
pa ostajamo odprti za številne možnosti, ki jih ponuja življenje.
Nekaj minut tišine, kjer razmislimo, kako razumem stavek: »manj je več«, kakšen je moj
odnos do skromnosti?
Božja beseda: Rim 8,28-30
Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, namreč njim, ki so bili
poklicani po njegovem načrtu. Kajti tiste, ki jih je že vnaprej poznal, je tudi vnaprej določil, naj
bodo skladni s podobo njegovega Sina, da bi bil ta prvorojenec med mnogimi brati. Tiste, ki jih
je vnaprej določil, je tudi poklical; in tiste, ki jih je poklical, je tudi opravičil; tiste pa, ki jih je
opravičil, je tudi poveličal.
desetka rožnega venca - ki je Svetega Duha poslal…

molitev:
Gospod, Bog miru, poslal si nam Jezusa, svojega ljubljenega Sina. Po skrivnosti velikonočnega
praznika si ga naredil za odrešenika človeštva, za vir miru, za vez, ki vse povezuje v bratsko
skupnost. Zahvaljujemo si ti za vsa teženja, za vsa prizadevanja, za vse, kar je storjenega, da se
v našem času uresniči hrepenenje po miru. Daj, da bomo sovraštvo premagali z ljubeznijo,
nezaupanje z razumevanjem, neenakopravnost z bratsko povezanostjo. Še bolj odpri našega
duha in naša srca za vse naše brate in sestre, ki zdaj potrebujejo naše ljubezni, da bomo tako
postali vedno bolj nosilci miru. Spomni se, usmiljeni Oče, vseh tistih, ki so v stiski, ki trpijo in
umirajo, da bo med vse ljudi vseh ras in jezikov prišlo tvoje kraljestvo pravičnosti, miru in
ljubezni. Tako bo vsa zemlja polna tvoje slave
(po Pavlu VI.)
Pesem: Oče, združi nas,
Oče, združi nas, da bo svet spoznal, da Sina si poslal, Oče, združi nas.
Kako prijetno in dobro je, kjer v složnosti bratje so združeni,
tam Bog obljublja svoj blagoslov, večno življenje.
Oče, združi nas, da bo svet spoznal, da Sina si poslal, Oče, združi nas.

