Molitev za to, da bi vsak dan v celoti izročili svoje življenje Gospodu
Mirenski Grad, 18. 10. 2014
Pesem: Čakaj in moli Boga (str. 19)
Prilika o vinogradu in viničarjih
»Poslušajte drugo priliko! Bil je hišni gospodar, ki je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo,
izkopal v njem stiskalnico in sezidal stolp; in dal ga je v najem viničarjem ter odpotoval. Ko
se je približal čas trgatve, je poslal svoje služabnike k viničarjem, da bi dobili njegov
pridelek. Viničarji pa so njegove služabnike zgrabili in enega pretepli, drugega ubili in spet
drugega kamnali. Nato je poslal druge služabnike, več kakor prej, in storili so z njimi prav
tako. Nazadnje je poslal k njim svojega sina, rekoč: ›Mojega sina bodo spoštovali.‹ Ko pa
so viničarji zagledali sina, so sami pri sebi rekli: ›Ta je dedič. Dajmo, ubijmo ga in se
polastimo njegove dediščine!‹ Zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in ubili. Ko bo torej prišel
gospodar vinograda, kaj bo storil s temi viničarji?« Rekli so mu: »Hudobneže bo kruto
pokončal, vinograd pa dal v najem drugim viničarjem, ki mu bodo ob svojem času dajali
pridelek.« Jezus jim je rekel: »Ali niste nikoli brali v Pismih: Kamen, ki so ga zidarji zavrgli,
je postal vogalni kamen. Gospod je to naredil in čudovito je v naših očeh.
Zato vam pravim: Vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove
sadove. Mt 21,33-43
Pesem: Čas življenja (str. 19)
1. Če bomo dali vse, lahko ostanemo brez vsega. Vsi smo vedno pred skušnjavo,
da bi nekaj zadržali zase. Upira se nam izročiti vse življenje Bogu.
Gospod, pomagaj nam premagovati to skušnjavo in verjeti, da ko dajemo nič ne izgubljamo.
Desetka: …ki si ga Devica od Svetega Duha spočela
Tišina

Pesem: Povabil si me (str. 129)
2. Že v raju sta Adam in Eva ugotavljala, da Bog hoče, da sta v celoti podrejena
njegovi logiki. Življenje vzameta v svoje roke, zato pa zapravita raj, ali z
evangeljskimi besedami: Vzelo se jima je Božje kraljestvo!
Gospod, naj ne jemljemo življenja v svoje roke.
Desetka: …ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila
Tišina

Pesem: V Tvoje roke hitim (str. 183)
3. Frančišek si je želel viteške slave, priljubljenosti in lagodnega življenja, a Bog
ga je močno zdramil, ko ga je poklical na pot drugačnega viteštva. Vedno
znova je imel poglede na Božje načrte, ki mu jih je Bog neprestano popravljal,
dopolnjeval, spreminjal.
Gospod, naj bomo odprti za tvoje načrte.
Desetka: …ki si ga Devica rodila
Tišina

Pesem: Vsak dan (str. 191)
4. Pot svetnikov in pot Božje matere Marije se je vila neprestano preko vedno
novega odpovedovanja lastni volji, lastnim predstavam, popolnega izročanja
Bogu in ponavljanja: Gospod, vse kar je moje je tvoje, naj se zgodi.
Gospod, pomagaj nam odpovedovati se lastni volji.
Desetka: …ki si ga Devica v templju darovala
Tišina
Pesem: Oče, tebi izročam se (str. 114)
5. Recimo vsako jutro: Gospod, naj bo ta dan moje življenje v tvojih rokah. Naj ti
služim scela, naj delam, kar želiš!
Desetka: …ki si ga Devica v templju našla
Tišina
Gospod, hvala ti za zgled svetnikov in matere Marije, ki nas učijo izročanja življenja
Tebi!

Pesem: Mati mojega srca (str. 82)

