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ZDRAVO …

Ob besedi na začetku, bi

lahko nadaljevali, kot voščilo: zdravo 2021 … , v preteklosti je bila
velikokrat izrečena kot pozdrav: zdravo! n.pr. učencev svojemu
učitelju, če se je kateri zmotil je bilo kdaj slišati: «Hvaljen Jezus«,
tudi kot pozdrav namenjen duhovniku; v nekaterih okoljih smo
otroci v preteklosti ob prihodu iz šole, iz cerkve ali od verouka
tudi pozdravljali domače s pozdravom »Hvaljen Jezus« . Pozdravi
»čao« ali »čau«, ali pa »adio« niso bili tako v navadi, ali pa so se
jih ljudje zavestno ogibali, ker so nekatere spominjali na čase, ko
so bili pod Italijo in so bili ovirani pri uporabi slovenskega jezika.
Zato so pozdravu dodajali še hudomušna nadaljevanja: adio - pa zdrava ostani …; ali zdravo -pod
kravo; ali vočilu pri jedi: dober tek – ima zajec, ko teče v breg… ( op.: nizdol pa mu ne gre tako
dobro).
Omenjene besedne zveze so bile tudi odraz časa, kulture in tudi
čuta za humor. Verjetno se premalo zavedamo pod kakšno »ploho ali celo
točo« besed, reklam, vizualnih vtisov smo vsak dan in kako različno nas
»obarvajo« besede, tisk, Tv, video predstavitve …
Na nedeljo verskega tiska – 17.januarja - ki jo
obhajamo, si je težko predstavljati, kako naj se »ODŽEJAMO« z
duhovnimi vsebinami če v družini, ki želi živeti krščansko, ni nobenega
verskega tiska, knjige …ki bi bila na razpolago, tako kot hrana v shrambi ali v hladilniku, ko jo
potrebujemo za potešitev lakote. Vem, da je še veliko drugih poti za dosego cilja. Odgovoriti je treba
na vprašanje, če jih uporabljamo, zlasti zdaj, ko niti v cerkev ne moremo tako kot bi bilo prav.
Začetek tedna molitve za edinost kristjanov (18.1—24.1.20219.- Povabljeni smo še vedno, da
preverimo, koliko je v tem času izrednih razmer zvestobe osebni in kjer je možno tudi skupni
molitvi. Kako »praznujemo nedeljo« ali nam TV prenosi in splet pomagajo biti kristjani? Tudi
nekatera znamenja (pozitivna in negativna) so zelo zgovorna.

Bog naš Oče, vsemogočni in usmiljeni Stvarnik sveta, iz ljubezni do
nas si svojega Sina poslal na svet kot zdravnika naših duš in teles. V tem težkem času zmede in
strahu poglej na svoje otroke, ki se na številnih krajih Evrope in sveta k Tebi zatekajo po pomoč,
rešitev in tolažbo. Reši nas bolezni in strahu, ozdravi naše bolnike, potolaži njihove družine.
Daj modrost našim voditeljem, moč in plačilo našim zdravnikom, medicinskim sestram in
prostovoljcem, večno življenje vsem pokojnim.
Ne zapusti nas v tem času preizkušnje,
ampak reši nas vsega zla. To prosimo Tebe, ki s Sinom in Svetim Duhom živiš in kraljuješ na
vekov veke. Amen

MOLITEV:

Svetopisemski maraton (od 23. do 29. januarja) tokrat preko spleta
11. 01. 2021|Kategorije: Cerkev v Sloveniji, Gradiva (oglej si, sodeluj!)

