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TUDI NAM POMNOŽI VERO
Ko so apostoli prosili Jezusa, naj jim pomnoži vero, jim je rekel, da tudi vera, ki bi je
bilo le za gorčično zrno, dela čudeže.
Morda je Jezus s to primero hotel povedati še nekaj več: kakor za zrno velja tudi za
vero, da ni nekaj mrtvega, negibnega in okamenelega, temveč skriva v sebi
življenjsko silo in sledi zakonom rasti in razvoja.
Vedno manj je ljudi, ki bi jim bila vera položena v zibelko in bi jo sprejeli tako
samoumevno kot materin jezik. Vedno več pa je takšnih, ki so se do nje dokopali po
dolgem iskanju, skozi zmote in dvome in še vedno vsak dan sproti čutijo, kako je ta
njihova vera ogrožena.
Mnogi kristjani imajo kdaj težave s kakšno versko resnico. Iskrenega vpraševanja in
iskanja pa ne moremo že kar enačiti z verskim dvomom. Pošteno in vestno iskanje
je znamenje ponižnosti in pripravljenosti poslušati, je priznanje: ne vem še vsega.
Človek je popotnik in tudi njegova vera je potovanje. Že pot k veri je dogajanja, ki
lahko traja leta in leta. Bog se javlja polagoma in posredno: prek Cerkve, pridig,
knjig, prijateljev,
doživetij. Bog prihaja
kot jutranja zora.
Svetloba počasi
zmaguje nočno temo.
Ne zasveti takoj z vso
močjo. Nad obzorjem se
pojavljajo oblaki.
Marsikaj ostane dolgo
nejasno. Pojavljajo se
težave. Vendar, čeprav
imaš tisoč težav v veri,
še ne pomeni, da
dvomiš, je nekoč zapisal
kardinal J. H. Newman.
Rast v veri je odvisna od
tega, ali se obračamo na
Boga in se pogovarjamo
z njim v osebni in
skupni molitvi. Molitev
je duša in dihanje vere.
Brez nje ji zmanjka
hrane in kisika.
Če se nam bo kdaj v veri
stemnilo in bomo težko
molili, ponovimo za
apostoli vsaj tisto
prošnjo, ki je ena
najlepših in
najpotrebnejših:
Gospod, pomnoži nam
vero!«

Štev.:41/LETO VII.

06.OKTOBER (vinotok) 2019

Tisti čas so apostoli
rekli Gospodu:
»Pomnôži nam vero!« Gospod pa
jim je dejal:
»Če bi imeli vero
kakor gorčično zrno,
bi rekli tej murvi:
›Izruj se s koreninami vred
in se presádi v morje,‹
in bi vam bila pokorna.«
(Lk 17,5–6)
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DUHOVNA MISEL
Tako tudi vi, ko naredite vse, kar vam je bilo ukazano, govorite:
»Nekoristni služabniki smo; naredili smo, kar smo bili dolžni narediti.« (Lk
17,10)
Gospod Jezus, te tvoje besede nam zvenijo trdo. Mi smo navajeni delati za plačo, za
plačilo ali vsaj za besedo zahvale. Ti pa praviš, da nam ne pripada nič, da smo
nekoristni služabniki. Ali nisi nekoliko prezahteven? Ali si mi, ki udejanjamo tvojo
besedo, in to marsikdaj z mnogo truda, ne bi zaslužili vsaj nekaj priznanja, morda,
kaj vem, kakšen majhen čudež? Kaj pa imamo sicer od tega, da smo dobri, ubogi v
duhu, usmiljeni, pošteni, čistega srca, nenasilni? Kakšno korist imamo, če
odpuščamo, če se borimo za pravičnost in mir? Gospod Jezus, kako težko nam je
razumeti, da ti ničesar ne zahtevaš od nas zaradi sebe! Vse, kar nam zapoveduje
tvoja beseda, je v naše
dobro, za naše odrešenje,
večno življenje. Le kaj bi si
lahko še želeli? Gospod
Jezus, imaš prav, smo
nekoristni služabniki, saj
vse, kar želiš, da naredimo,
naredimo za sebe.
Z molitvijo rožnega venca
se pravzaprav pustimo
voditi Mariji, ki je zgled
vere, ko nam
premišljevanje Kristusovih
skrivnosti pomaga prevzeti
evangelij in tako
preoblikovati vse naše
življenje.
Po zgledu sv. Janeza Pavla
II., ki nam je zapustil
apostolsko pismo
Rosarium Virginis Marie
(Rožni venec Device
Marije), vas še posebej v
mesecu oktobru povabim k
molitvi rožnega venca tako
osebno kot v družini ali
skupnosti, da tako vstopite
v Marijino šolo, ki nas vodi
h Kristusu, živemu
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10.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

Naši cerkveni pevci bodo zelo veseli, če se jim pridružijo novi ali pa še
bivši člani, ki bi
radi svoje
glasove
ponudili
našemu zboru,
ki ga vodita
ga. Tanja
Gorup in g.
Dušan Kjuder.
Vsak četrtek
imajo pevske
vaje v našem
župnijskem
domu. Pridite,
ne bo vam žal.
Korajža velja.

