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Če je moja
dolžnost delati,
je moja pravica
živeti.
Srečko Kosovel

12. nedelja
med letom
leto XII / 2010-21
20. junij2021

GOSPODAR SVETA
Mr 4,35–41
IMA VSE »POD KONTROLO«
Bog je gospodar sveta in vladar ljudi.
V Jobovi knjigi Bog ukazuje naravnim
silam: »Do sem pojdeš in nič dalje!«
Enako pravi tudi človeku, čeprav si
mi ljudje domišljamo, da moremo
neomejeno gospodariti nad ustvarjenim svetom. Če se človeku kaj malega posreči, že
misli, da je ves
svet njegov! Ko
mlad
človek
konča šolanje, si domišlja, da je požrl
modrost vsega
sveta. Tisti, ki
imajo za seboj
nekaj življenjskih izkušenj, se takim domišljavcem
smejejo, češ: kmalu boste spoznali, da je življenje še marsikaj drugega
kot tisto, kar ste zvedeli v šoli! Božja
modrost, zapisana v psalmih, pravi:

»Zakaj hrume narodi in si ljudstva izmišljajo prazne reči? Tisti, ki stanuje v nebesih, se jim
smeje!« Bolj modro je priznati
Božjo moč in njegovo vednost
kot pa se zaganjati zoper njega.
Božja beseda nas spodbuja k veri
in zaupanju. Glavna misel razodetja je, da smo v Božjih rokah.
Bog, ki obvladuje sile sveta, bo
znal pomiriti viharje našega
življenja, da se ne bodo obrnili nam v škodo. Pogoj je seveda zaupanje v njegovo bližino,
v njegovo nenehno varstvo.
Pred odhodom s sveta je Kristus svojim prijateljem učencem
obljubil, da bo z njimi do konca sveta. Ni jim obljubil mirnega življenja brez težav in nadlog
(mnogi pobožni ljudje mislijo, da
bi moral Bog posebej skrbeti za
mirno življenje »svojih«), a zagotovil jim je svojo bližino: »Na
svetu boste imeli stisko, toda
zaupajte: jaz sem svet premagal!« Čeprav je Bog dober in
pravičen, dopušča, da trpijo

tudi nedolžni, saj celo svojemu
lastnemu Sini ni prizanesel.
Prav v Kristusovem trpljenju pa
je odgovor na Jobovo vprašanje
o trpljenju nedolžnega. Vera v
Kristusa pomiri notranje iskanje. Toda vera mora biti močna in
živa. Nekdo je lepo povedal: »Težje ko je breme življenja, močnejša
mora biti vera.« Jezus nam vzklika: »Ne boj se, samo veruj!«

Nastal je velik vihar in
valovi so pljuskali v čoln,
tako da je bil že poln vode.
On pa je bil na krmi
in je spal na blazini.
Zbudili so ga in mu rekli:
»Učitelj, ti ni mar,
da se potapljamo?«
In vstal je, zaprétil vetru in
rekel morju: »Utihni! Molči!«
In veter se je polegel
in nastala je globoka tišina.
Njim pa je rekel:
»Kaj ste strahopetni?
Ali še nimate vere?«
(Mr 4,37–10)

Vse, kar potrebuješ,
je ljubezen …

nas uči ljubiti. Naj se v naših
družinah širi ljubezen, da bo lahko prerasla tudi njen okvir in
No, res ni še čisto vse, vendar
se razlila med ljudi okrog nas.
pa bi nam brez nje zelo slabo
šlo. -Otrok za svoj noramelen
razvoj potrebuje varno okolje,
ljubeč dom. -Najstniki hrepenijo po ljubezni in čustva jim
povedo, da je življenje zato, da
ga delijo z drugimi. -Poročeni
doživljajo globoko življenjsko
izpolnitev, ki jo daje osrečujoDajmo Bogu
ča zavest, da ljubijo in so ljujutranjo in večerno molitev.
bljeni. -Družinam daje ljubezen
Zjutraj se mu zahvalimo
moč in zdravje. -Starejši najdejo
za preteklo noč,
smisel svojega življenja v zaveszvečer
ti, da nekomu nekaj pomenijo.
za vse dobrote dneva.
Prav vsi potrebujemo ljubezen.
(bl. A. M. Slomšek)
Zato je prava tragedija, če si
zanjo ne prizadevamo in živimo v svetu, kjer so nezaželeni
SVETE MAŠE
in prezrti otroci življenjsko deNEDELJA, 20.06.2021
jstvo; kjer izrabljajo čustva mla12. nedelja med letom
dih; kjer se zakonci neprestano
9.30 za + Franca Madjar
prepirajo; kjer sosedje živijo v
sovraštvu; kjer uboge, bolne,
NEDELJA, 27.06.2021
ostarele, slabotne in telesno
13. nedelja med letom
prizadete potiskamo vstran.
9.30 za __________________
Hvala Bogu, da zmore ljubiti
vse in ima toliko ljubezni, da
NEDELJA, 04.07.2021
lahko z njo napolnimo naša
14. nedelja med letom
prazna srca in življenja ter
9.30 za __________________

Nastal je velik vihar in valovi so pljuskali v čoln,
tako da je bil že poln vode.
On pa je bil na krmi in je spal na blazini. (Mr 4,37)
Kadar v meni raste nemir,
ker so valovi visoki in piha močan veter.
Kadar izgubim svoj mir,
ker se mi zdi, da težave presegajo moje opešane moči.
Kadar ničesar več ne razumem,
ko mi krmilo uhaja iz rok in jadro ponori.
Kadar moje roke ne obvladujejo več vesel
in čoln pluje po svoje …
Gospod Jezus,
spomni me,
da si ti tu, na krmi
in mirno spiš na blazini.
In tvoj mir bo tudi moj mir.
In tvoja moč bo tudi moja moč.
Kdor se ob vsakem človeku uči,
je moder;
kdor premaga svoje strasti,
je močan;
kdor se sprijazni s svojo usodo,
je bogat;
kdor druge spoštuje,
je spoštovan.
(judovski pregovor)
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Ste se danes
že nasmejali?
Očka, to da je mene prinesla
štorklja, bi še verjel, ampak da ti je
pajek odpeljal avtomobil, tega ti pa
ne verjamem.
Dragi, sem danes dobro skuhala? Se hočeš spet kregati?
Črv izbranki: Če se ne boš poročila z mano, se bom vrgel pod kuro!
Dober dan, fantek, ali je oče
doma? - Ni ga. - Kje pa je?
- Ne vem, ga grem vprašat!

