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     T E S T iranje … 

               Na  kaj drugega naj bi v tem času epidemije pomislili ob tej besedi, kot to kar vedno znova  

slišimo, beremo, o čemer razmišljamo. In vendar poznamo še šolske teste, teste, ki so namenjeni 

voznikom v pripravi na vozniški izpit, teste ki odkrivajo usmerjenost in primernost za izbiro poklica                                

                          Za neke vrste testiranje se lahko v tem času odločimo tudi sami.   Deležni smo 

kar nekaj omejitev n.pr. gibanja, združevanja, obiskov…  povabljeni pa smo, da preiščemo 

marsikaj, za kar  običajno ni potrebno pomisliti, ko si v dnevu z veliko naglico sledijo naloge in 

zadolžitve, pa naj se dotikajo zaposlitve, službe ali družine. Več možnosti pa imamo, da testiramo 

sebe z ozirom na nekatere drže, ki naj ne bi bile prezrte. Z drugimi besedami, ki jih večkrat 

slišimo, bi lahko rekli: izprašamo  si vest z ozirom na naše ravnanje  v odnosu do Božjih zapovedi, 

ali grešnih nagnjenj, ki z 

našo privolitvijo postanejo 

grehi, Odklon od Božjega 

načrta z nami, je možen 

na različnih  področjih 

našega življenja.        

Testiramo  lahko:  

  Komu zjutraj  lahko 

namenim(o) pozdrav?  

Je navzoča tudi molitev, 

ko startamo v nov dan? 

Kakšna je, tiha, glasna, 

naučena ali spontana; tudi 

vzklik: »Moj Bog koliko 

stvari me čaka danes!« ali 

pa vzklik »Bodi z menoj v 

stiski Gospod!«  ali »Hvala 

Ti za nov dan, ki mi je darovan.«   

  Se ob nedeljah in praznikih pridružujem in sodelujem pri izbranem prenosu svete maše, 

ali pa po predlogih sami oblikujemo družinsko bogoslužje?                                                                                        

   Nam je  adventni koledar  v spodbudo? Zakaj pa? Dr.Janez Janež ob vseh svojih napakah ni 

hranil sovraštva ampak vse svoje življenje kot laiški misijonar, zdravnik, kirurg,  daroval za 

druge. 

   Toliko kot je običajno prstov na roki v toliko smeri nam kažejo Božje zapovedi, ne da bi 

prezrli telesna in duhovna dela usmiljenja. Kako dan sklepamo? 

 In če potrebujemo pogum, da testiramo tudi druga skrita področja našega življenja, 

pomislimo na Božjo ljubezen in usmiljenje, ki nas po zakramentu sprave – spovedi,  pelje k 

popolni notranji svobodi.   

  Op.: Nadaljevanje »testiranja« je priporočeno! 


	Prispevek k medžupnijskim oznanilom
	ŽUPNIJA SOLKAN

