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Jn 6,41–51
ODPRTI ZA NJEGOVO DELOVANJE V NAS
V človeškem življenju pride do rasti predvsem v časih globoke krize. Kdor ni
nikoli izkusil težke preizkušnje in jo prestal, temu po eni strani manjka
pomemben korak do zrelosti in po drugi tudi izkušnja svetlobe po dolgi temi boja.
To je zagotovo neprijetno za nas, ki so nam mali in veliki porazi in padci skoraj
del našega vsakdana. Za vsakega izmed nas pride kdaj pa kdaj trenutek, ki ga
je doživel prerok Elija pod bodičevjem: "Dovolj je zdaj, Gospod." Nisem dosegel
svojega cilja, popolna izguba sem. Navdaja me občutek brezizhodnosti,
nesmiselnosti, strahu, utrujenosti in obupa. Vzemi moje življenje, ne morem več!
"A je zdaj dovolj"? – Ko dosežemo dno, se odpro tudi vrata za vstop Boga. Angel
se dotakne Elije in mu ponudi kruh, ki mu bo dal takšne moči, da bo lahko živel
naprej in imel moč, da pride do Božje gore, kjer bo videl Boga. Tolažba za nas –
v najglobljem obupu in izčrpanosti smemo zaupati, da Bog nikoli ne bo pustil
ljudi sedeti in umreti pod bodičevjem. Nadgradnja Božje skrbi za človeka v Novi
zavezi je Jezus Kristus, ki pravi: "Jaz sem kruh življenja ... »Če kdo jé od tega
kruha, bo žível vekomaj.” "Živeti vekomaj" – to pomeni: kdor je od tega kruha, ne
more propasti. V Jezusu se izpolni človeško hrepenenje po življenju, po
odrešenju, usmeritvi, varnosti. On je za tiste, ki vanj verujejo – luč, pot, resnica,
vrata, pastir in hkrati tudi hrana. Ni treba, da vse storimo sami, potrebno je "le",
da se odpremo, da bo Jezus lahko deloval v nas. Pri njem je možno tudi tisto,
kar je nemogoče za ljudi, ker je šel skozi smrt, najtežjo človeško izkušnjo, kjer je
na kocki biti in ne biti, ter jo premagal!
»Če želim izkusiti moč kruha, ga moram jesti. »Če želim moč tistega, ki je
"meso" za življenje sveta, ga moram jesti kot kruh. "Meso" je Jezus, ki ga v
evharistiji v dobesednem pomenu besede "jemo", in je v njej navzoč, da bi imeli
življenje v polnosti!
Drobne misli

Resnična človekova vrednost
ni v tem, da ga okolica hvali,
niti v tem, da je javno znan.
Ta vrednost je zapisana
globoko
v nas in pomembno je samo,
kakšno ceno ima pred
Božjimi očmi.
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Tisti čas so Judje godrnjali nad Jezusom, ker je rekel: »Jaz sem kruh, ki
je prišel iz nebes,« in so govorili: »Ali ni to Jezus, Jožefov sin?
Njegovega očeta in mater poznamo. Kako more zdaj govoriti: ›Iz nebes
sem prišel.‹«Jezus je odgovóril in jim dejal: »Ne godrnjajte med seboj!
Nihče ne more priti k meni, če ga ne pritegne Oče, ki me je poslal, in jaz
ga bom obúdil poslednji dan. (Jn 6,41–44)
Posvetilna molitev za praznik Marijinega vnebovzetja
Presveta Devica Marija! Ti si Jezusova mati, ti si ga pod srcem nosila,
ga rodila in z njim pod križem trpela.
Ti si tudi naša mati:
tvoja materinska roka nas je varovala skozi vso zgodovino.
Tebi izročamo sami sebe, da bi v molitvi in pokori spreminjali svoja srca.
Tebi izročamo naše družine,
da bi bile odprte za življenje in da bi mladim odkrivale
duhovne vrednote.
Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem, da bi v zvestobi
evangeliju gradila edinost.
Tebi izročamo slovensko domovino, da bi napredovala
v luči vere
in krščanskega izročila.
Tebi izročamo naše rojake po svetu, da bi ostali zvesti
Bogu in svoji domovini.
Tebi, naša Mati, se danes vsi skupaj posvetimo.
Sprejmi nas v svoje varstvo in nas izroči svojemu Sinu
Jezusu,našemu odrešeniku,
ki živi in kraljuje vekomaj. Amen.
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MARIJINO VNEBOVZETJE
Lk 1,39–56
OBLJUBA POVELIČANJA VELJA TUDI ZA NAS
Praznik Marijinega vnebovzetja ali veliki šmaren, kakor je med nami še bolj
poznan, je zelo močno vstopil med resnice naše vere in ji dal močan pečat.
Množice do zadnjega kotička napolnijo Marijine božje poti in druga svetišča.
Kristjani smo namreč ob praznovanju Marijine poveličanosti v nebeški slavi polni
veselja, polni prekipevajoče radosti, ki jo moramo izraziti v romanju, v petju
Marijinih pesmi in v zahvaljevanju Bogu, ki tako čudovito skrbi za vse, ki se
njemu izročajo. Prepevamo Mariji in slavimo Boga Očeta, da je na Božji materi
že uresničil Jezusovo obljubo, da je v hiši njegovega Očeta veliko bivališč in da
bo zopet prišel in nas k sebi vzel, da bomo tudi mi tam, kjer je on. Zato danes
naše oči napolnjuje podoba žene, ki je ogrnjena s soncem, pod njenimi nogami
je mesec, na njeni glavi pa je venec iz dvanajstih zvezd. Žena je odeta v lepoto,
žena je polna svetlobe. Poveličanost te žene, poveličanost Božje matere Marije
je izpolnitev Božjih obljub.
Obenem pa smo kristjani ob današnjem praznovanju polni veselja tudi zaradi
tega, ker se v svoji veri zavedamo, da je Marija samo prva predstavnica
človeškega rodu, ki je deležna polnosti bivanja v nebeški slavi, ki je poveličana.
Obljuba poveličanja velja tudi za vse nas. Tudi nas vse bo Jezus sam odvedel v
Očetovo hišo. Ko se torej danes oziramo v Marijo in jo slavimo kot poveličano
nad vsa nebesa, se oziramo tudi v svojo prihodnost. Tudi mi smo po Božji
dobroti ustvarjeni za poveličanost, tudi mi smo po Jezusovi ljubezni odrešeni in
poklicani v svetlobo, v luč, v kakršni že prebiva Marija. In to upanje je močnejše
od vsega, kar nam more življenje postaviti na pot. Upanje, ki živi iz Jezusovega
trpljenja in vstajenja, upanje, ki se hrani iz Marijine nebeške slave, je močnejše
tudi od smrti same. In zato je tako neuničljivo, je nezlomljivo. Bratje in sestre,
bodimo ljudje upanja, bodimo ljudje prihodnosti, zagotovilo poveličanosti
človeškega življenja ohranjajmo živo v sebi.
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Zahvaljujemo se ti,
da smo s tem kruhom,
ki nam ga daješ
pri vsaki sveti maši,
prejeli več kot le mano v puščavi,
da si nam čudežno zapustil sebe,
da se ne bomo izničili v večnosti,
ampak bomo v njej
združeni s teboj,
Stvarnikom sedanjega časa
in prihodnje neumrljivosti.
Amen.
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