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oznanilo

Veliko težje je
soditi samega sebe
kot pa druge.
Če ti je uspelo
dobro presojati sebe,
pomeni, da si
resnično moder.
(Antoine de
Saint–Exupery)

Jezusovo darovanje
Svečnica
leto XI /2010-20
2. februar 2020

DAR, MEČ IN LUČ
Dar. Dar je sad ljubezni. Darovati more
samo, kdor ljubi. Sebičnež ne daruje. Kar
ima, zadržuje zase, pa še tujega bi se rad polastil. Večja je ljubezen, dragocenejši je njen
dar. Marija daruje najdragocenejše – Sina.
Sin daruje največ – sebe. Vse naše življenje
je darovanje. Toliko smo prijatelji, družina
ali skupnost, kolikor znamo darovati. Tudi
služba, delo
in poklic je
darovanje.
Zavest, da
darujemo
in da smo
obdarovani,
nas osrečuje in nam lepša vsakdanjost.
Meč. Marija je darovala, pa ji je videc napovedal, da ji bo dušo presunil meč. Jezus
je daroval, pa mu je vojak prebodel srce.
Daroval se je za nas – kako smo mu vrnili? Daroval se je Očetu, pa se je v trenutku
najvelikodušnejšega darovanja čutil najbolj
zapuščenega. Vsako darovanje ima svoj meč.
Katero prijateljstvo ni bilo nikdar ranjeno?
Kateri mož ni nikdar ranil svoje žene in
ona njega? Kateri otrok ni nikoli ranil srca
svoje matere? Katera mati ni kdaj ljubljen-

emu otroku odrekla najbolj goreče
želje? Meč je našemu darovanju tako
potreben kot zemlja zrnu. Če ne pade
vanjo in ne umrje, ne more postati
rodovitno.
Luč. Kako revno bi
bilo človeštvo, če ne
bi imelo evangelija. Ta
knjiga je
najmočnejša luč v
temi našega zemeljskega potovanja.
Pove nam, da nismo izgubljena bitja
v neizmernih razsežnostih vesolja.
Tisti, ki nas je poklical v bivanje, je
za nas izmeril daljo in nebeško stran.
Dovolj je osvetljena, da jo more videti
vsakdo, če le hoče. Po: F. Cerar

In glej,
bil je v Jeruzalemu mož,
ki mu je bilo ime Simeon;
bil je pravičen in bogaboječ
in je pričakoval Izraelovo
tolažbo in Sveti Duh
je bil z njim.
Razodeto mu je bilo
od Svetega Duha,
da ne bo videl smrti,
dokler ne bo videl
Gospodovega Maziljenca.
Prišel je po navdihnjenju
v tempelj. Ko so starši
prinesli dete Jezusa,
da bi zanj storili
po predpisu postave,
ga je tudi on vzel v naročje,
in slavil Boga. (Lk 2,25–28)
Prosimo te za pravi mir,
mir brez sovraštva,
za mir, ki v sebi nima
kali nove vojne.
Za mir, ki nasprotnika ne ponižuje,
ampak združuje v prijateljstvu.
(sv. Hieronim)

Gospod, Cerkev ob koncu
vsakega dneva moli:
»Zdaj odpuščaš, Gospod,
svojega služabnika v miru,
kakor si obljubil s svojo besedo.
Na svoje oči sem videl Zveličarja,
ki si ga poslal vsem ljudstvom:
luč v razsvetljenje vseh narodov
in v slavo Izraela, tvojega ljudstva.«
Hvala ti, Gospod, naša luč.
Amen.

Mir je treba ustvarjati dan za dnem
in vzpostavljati od Boga hoteni red,
ki prinaša popolnejšo pravičnost
med ljudmi.
(sv. Pavel VI.)
Ni nam treba iskati sreče.
Če imamo ljubezen do drugih,
nam bo dana. Je namreč Božji dar.
(sv. Terezija iz Kalkute)

NEBESA SO SE ODPRLA
Evangelist poroča, da so se ob Jezusovem krstu odprla nebesa. A so se
kmalu zaprla. Nadaljevala se je poprejšnja vsakdanjost. Toda kratko
doživetje tistega dne je Jezusa spremljalo naslednja leta in dajalo pečat
vsemu
njegovemu
delovanju.
Tako se dogaja tudi nam. Trenutek krsta, prvega obhajila, birme,
poroke, redovnih zaobljub, mašniškega posvečenja ali kašnega drugega
p o s e bn e g a
doživetja je
bil kratek;
nebesa nad
nami so se
spet zaprla,
t o d a
razsvetljenje tistega trenutka nas je spremljalo,
vodilo,
krepilo
ter
nam sproti dajalo moč za poklicno delo in stanovske dolžnosti.
Ko so se nebesa nad Jezusom
odprla, se je slišal glas: »To je moj
ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje. » Jezus je v resnici vse življenje
Očetu
delal
veselje.
Svoj
krst
je
namreč
vzel
zares.
Nad nami bo Bog imel veselje, če
bomo tudi mi svoj krst jemali resno.
Če bo videl, da svoj krst cenimo,
da smo pripravljeni zanj tudi kaj
tvegati, pustiti – če treba – svoje
mreže, se povzpeti z Jezusom na goro,
si zaradi njega izdreti oko ali odseka-

ti roko, stopiti pod križ in tam
vztrajati, pričati za resnico tam, kjer
jo izigravajo, za pravico tam, kjer jo
kršijo. Vse to delati mirno in brez
hrupa, ne da bi zbujali pozornost, ne
da bi kazali mučeniški obraz in ne
pričakujoč drugega plačila kot zavest,
da delamo to, kar je prav.
Če med nami in tistimi, ki niso krščeni, ni razlike, nam ostane dvoje: ali
vzeti krst zares ali se mu odpovedati. Če ne storimo ne enega ne
drugega,
dokazujemo,
da
tudi sebe ne jemljemo zares.

SVEČA

Blagoslovljena krstna sveča je bila
prižgana z besedami: »Sprejmi
gorečo luč«. Tako kot gori v

rokah botra luč, gori v srcu
neumrljive duše luč vere, tako
kot pred tabernakljem gori
večna luč, tako gori v srcu
svetilka posvečujoče milosti.

»Ali ne veste, da ste bili nekoč tema,
sedaj pa ste luč v Gospodu. Živite kot
otroci luči!« (prim. Ef 5,8). Cerkev
skrbno neguje to luč krstne milosti,
priliva olje svetih naukov vse nedelje
in praznike, očiščuje nas po zakramentu pokore, ko hoče ugasniti, jo na
novo in sveže oživlja s podeljevanjem
zakramenta evharistije, zato da
človek ne tava v temi, temveč hodi za
Jezusom. Ko v rokah držiš gorečo
svečo, kliči: Kje je luč milosti, ki sem
jo prejel pri krstu?

MOJE HREPENENJE

Slavim te, moj Oče,
za željo po resnici,
ki si jo vsadil globoko vame.
Ni je mogoče odpraviti
s praznimi obljubami,
preprostimi rešitvami
in z votlimi besedami.
Prosim te, moj Oče,
da z menoj gledaš na resnico mojega življenja,
na vse, kar je pristno, in vse, kar je napačno,
na vse, kar je resnično, in vse, kar je lažno,
na vse, kar je polno, in vse, kar je prazno.

»Gospod bo
blagoslôvil svoje ljudstvo.«

(prim. Ps 29)

Z BOŽJIM BLAGOSLOVOM
Pojdi v svet kot glasnik miru.
Bog bo s teboj.
Pojdi v svet kot tolažnik in pomočnik.
Bog bo s teboj.
Pojdi v svet kot znamenje ljubezni.
Bog bo s teboj.
Pojdi v svet kot prijatelj ljudi.
Bog bo s teboj.
Pojdi v svet z Božjim blagoslovom
in blagoslovljen se boš vrnil domov.
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Darila ljudje pozabijo,
dobrote nikdar.
(slovenski pregovor)

Ste se danes
že nasmejali?
TEMPERATURA – Učitelj
razlaga: ‘’Na vročini se stvari
širijo, na hladnem pa krčijo.
Lahko kdo pove kakšen primer?’’
– Janezek: ‘’Poleti so počitnice
dva meseca, pozimi pa le en
teden.’’
SVEČA – ‘’V kakih okoliščinah
mož pomisli na večerjo ob
sveči?’’ – ‘’Ko zmanjka elektrike.’’
TELEFONSKE ŠTEVILKE – Fant
reče prikupni punci: ‘’Bova
izmenjala telefonski številki?’’ –
Ona: ‘’Ne. Jaz sem z mojo prav
zadovoljna.’’

