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Pesem: Glasno zapojmo, čast povzdigujmo
v hostiji beli Jezus je skrit;
pred nas postavljen, vedno pripravljen
svoje ovčice blagoslovit.
Sveto, sveto, čez vse je sveto.
Sveto, sveto, sveto je Jezusa Rešnje telo.

B: Gospod Jezus Kristus, Sin živega Boga, glej na nas, ki smo
zbrani tu pred Teboj, da ti izkažemo ljubezen in hvaležnost za Božjo
besedo, ki si nam jo razodel in je zapisana v Evangeliju.

B: Ti si Očetova beseda, ki ima moč spremeniti naše življenje.
Tvoja beseda je živa in učinkovita. Kdor tebe posluša živi v resnici
in ima luč življenja.

B: Prosimo te, pošlji nam Svetega Duha, da bomo poslušali in prav
razumeli Božjo besedo in daj nam moči, da bomo po njej živeli.

Usmiljeni Jezus, ozri se na me,
iskrene se dvigajo k tebi želje.
Naj ljubim srčno le tebe samo,
ki svoje razkrivaš Srce mi lepo.

Če joka sirota, tolažbo deliš
za ovco zgubljeno pa sam se solziš.

Naj ljubim gorko le tebe samo,
usmiljen me dvigni na ramo svojo.
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Ko v družbo nebeško boš srca jemal,
boš zvesto ljubezen najvišje dejal.
Saj ljubim zvesto le tebe samo,
o sprejmi me k sebi v veselo nebo.

B: Blagor človeku, ki me posluša, ki čuje pri mojih vratih vsak dan
svojega življenja.

(1 - 2 min.)     Poslušam Boga 

B: Pogovor terja poslušanje. Kolikokrat se v svetem pismu ponavlja
vabilo: »Poslušajte… Poslušajte Gospodovo besedo!«. Tako so
neprestano klicali preroki, ki so pozivali ljudi k njihovemu bistvenemu
poklicu: poslušati Boga in se držati njegovih potov. Gospod govori
po ustih preroka Jeremija:

B: »Poslušajte moj glas, tako bom vaš Bog in vi boste moje ljudstvo!«.
Božja beseda je bila dana svetu v vsej svoji polnosti, ko se je
učlovečila v osebi Jezusa Kristusa in prišla med ljudi, da bi živela
med njimi in govorila z njimi. Tedaj je prišel glas iz nebes: “Ta je
moj ljubljeni Sin… njega poslušajte!«.

B: Ves evangelij je povabilo k poslušanju. Iz poslušanja pride vera;
po poslušanju ljudje sprejmejo Kristusovo oznanilo, prejmejo celo
Kristusa samega in po njem postanejo božji otroci: “Vsem pa, kateri
so ga prejeli, je dal pravico, da postanejo božji otroci«

B: Poslušati ali ne poslušati Gospoda je vprašanje življenja ali smrti
v duhovnem življenju. Kdor Boga posluša in hodi za njim, sprejme
njegov nauk in se pridruži njegovi čredi: njegove »ovce poslušajo
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njegov glas«. Ne zadostuje površno poslušati ali samo včasih
poslušati; treba je vedno poslušati. Kdor ljubi, je vedno pozoren na
glas ljubljene osebe.

B: Svet je poln glasov. Ljudje smo preveč radovedni in željno
poslušamo novice, obvestila, zanimivosti. Vse prepogosto ti glasovi
delajo hrušč, ki gluši in povzroča površnost, preprečuje notranjo
zbranost in onemogoča poslušanje edinega pravega glasu, ki prihaja
od Boga.

(1 - 2 min.)    Prisluhnem Bogu   

B: Tudi takrat, ko moli, je človek pogostokrat vse preveč raztresen.
Ko posluša duhovnikov glas ali bere knjigo, ki mu govori o Bogu,
ne pusti vselej, da bi ta glas segal do dna njegove zavesti kakor
seme, ki ga je treba zagrebsti v zemljo, da ob svojem času vzklije.
Dober sad obrodijo samo tisti, ki sprejmejo »besedo kraljestva« v
dobro zemljo tako, da jo poslušajo, doživljajo in se po njej ravnajo

B: Kristus, je vzor našega poslušanja, ker tudi on sam posluša
Očeta. Takole pravi: »Kar slišim od njega, to govorim svetu… govorim
to, kar me je naučil Oče«. Jezus je Očetova Beseda in kot Očetova
Beseda govori svetu, ker ima v sebi vso Očetovo modrost, to pa
zato, ker neprestano posluša Očeta.

B: Če kristjan hoče posnemati Kristusa, mora biti neprestano
pripravljen poslušati Boga in se dati od njega učiti. Jezus sam je
rekel: »Vsi se bodo dali Bogu poučiti«. To pomeni, da je božji pouk
namenjen vsem ljudem. Božja beseda jih mora doseči, razsvetliti,
voditi, oblikovati. Biti morajo torej pazljivi, učljivi, dobro pripravljeni
in razpoloženi učenci. Ko je Kristus živel in govoril z ljudmi ni nehal
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poslušati Očeta; s tem nas uči, da ga moramo tudi mi neprestano
poslušati.

B: Tudi med delom in ko služimo bratom, moramo biti budno pozorni
na božji glas. Svet je poln božjih glasov. Kadar ljudje, okoliščine ali
vsakdanje dolžnosti zahtevajo kako uslugo ali žrtev, je Bog, ki nas
po njih vabi.

(1 - 2 min.)    Pogovor z Bogom   

B: Kadar ljudje ali dogodki trdo preizkušajo našo krepost, se to
godi z božjim dopuščenjem. Kadar govori Cerkev po svojih
služabnikih papežu, škofih in duhovnikih, se po njih oglaša Bog
kadar govorijo v imenu Cerkve in oznanjajo njen nauk. Kdor nje
posluša, Boga posluša.
Kadar nas na znotraj nekaj nagiba k dobremu, da bi odpustili,
pozabili nase in se žrtvovali za druge ali da bi bili bolj zbrani in
tesneje združeni z Bogom, je zopet Bog, ki nam govori po teh
nagibih.

B: Kolikokrat božji glas pade v prazno! »Niste poslušali, čeprav
sem vam govoril… in ne odgovorili, čeprav sem klical« toži Bog po
preroku Jeremiju. Vsemogočni božji glas se nikoli ne izgubi, vedno
doseže vse, kar hoče. Pogubijo se pa ljudje ki ga ne poslušajo. V
povprečnosti ostanejo tisti, ki ga ne sprejmejo v celoti. Gospod
pravi: »Blagor človeku, ki me posluša, ki čuje pri mojih vratih vsak
dan… Zakaj kdor najde mene, najde življenje«.

B:  Osrečujoče je spoznanje, da nam Bog poklanja svojo modrost
in da si jo z ljubeznijo lahko pridobimo. Za človeka, ki presoja svoje
življenje v luči božje besede, ki ni nič drugega kakor božja modrost,
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ni teme in negotovosti: “Modrost dviga svoje sinove in sprejema te,
ki jo iščejo. Kdor ljubi njo, ljubi življenje, kateri zgodaj k njej pridejo,
bodo z radostjo nasičeni. Kdor se je drži, doseže slavo. Kamor gre,
ga Gospod blagoslavlja. Kateri njej služijo, služijo Svetemu, in kateri
jo ljubijo, te ljubi Gospod. Kdor jo posluša, sodi prav, kdor se ji
bliža, bo varno prebival. Kdor se njej zaupa, jo pridobi, in njegovi
potomci bodo v njeni posesti”.

(1 - 2 min.)    Pogovor z Bogom   

Pesem: K tebi želim, moj Bog, k tebi, moj Bog.
če boš poslal bridkost ali radost.
Tebe bom ljubil zdaj, zdaj in na vekomaj.
K tebi želim, moj Bog, k tebi, moj Bog.

Strma je pot v nebo, strma zelo,
ali lahka s teboj, ti greš z menoj.
Marija tam stoji in mi naprej veli.

K tebi želim, moj Bog, k tebi, moj Bog.

B: Prisluhnimo kratkim odlomkom iz sv. pisma. Da bi si prebrano
Božjo besede lažje zapomnili in ji dovolili, da se ugnezdi v našem
srcu bo ista božja beseda večkrat prebrana. Tudi mi jo v tihoti
ponavljajmo.


