ZVESTO IN VESELO VZTRAJAJTE

João Batista

Z ANGELO NA POTI

Devetdnevnici na pot
Devetdnevnico pred praznikom sv. Angele Merici, ki se je
rodila za nebesa 27. januarja 1540, je pripravila skupina
žena, ki se kot Angeline prijateljice srečujejo v skupini Novo
življenje. Za navdih smo vzele sliko brazilskega slikarja Joȃo
Batiste, ki je Angelo upodobil kot tisto, ki spremlja družino
in posameznike na njihovi poti k Bogu. Slika je nastala za
namene projekta v revnem podeželskem okolju Brazilije, s
katerim želijo mlade izobraziti za poklic in jih zadržati na
njihovi zemlji, da ne bodo odhajali v velika mesta, kjer so
razočaranja lahko zelo velika. Vidimo Angelo, ki je
postavljena v ozadje, postave oseb pa so naslikane v
njenem obrisu. So v njenem srcu, ki materinsko ljubeče bije
zanje. Kaže jim pot k Jezusu, ki je naš edini Zaklad in edina
Ljubezen. S svojo duhovno in vzgojno močjo je Angela mati
ubogih in brezpravnih in jih kot Marija na Ptujski Gori
sprejema pod svojo zaščito. Devetdnevnico lahko molite za
svoj posebni namen, Angela ne skopari v učinkoviti
priprošnji. Vsak od nas (uršulinke, študentke, naši zaposleni,
družine, sodelavci in prijatelji) je povabljen, da se Angeli
pridruži kot prijatelj in sodelavec pri širjenju veselja in miru.
To je božje kraljestvo med nami – Jezus sam.

v

LUC V SIVINI
Potem si z vsemi svojimi močmi
prizadevajte ostati zveste stanu, v
katerega vas Bog kliče, ter iskati in
hoteti vsa pota in sredstva, ki so
potrebna, da boste vztrajale in
napredovale do konca.
(Pravilo, Uvodna beseda 9-10)

1. dan

So dnevi, tedni, tudi meseci ko se pojavi enoličnost, ko ni
veselja niti smisla in ni prave volje. Je ena sama sivina.
Občutek, da sem daleč od oči in daleč od lastnega srca in
srca bližnjega. Življenje me je naučilo, da si je takrat dobro
vzeti čas za pogled vase (kje sem, kako sem…) in se odpreti
za bližnjega in novemu, ki je skrito v sivini. Ali kakor pravi
papež Frančišek: »Ne padimo v brezbrižnost, ki ponižuje, v
navajenost, ki omrtvi duha in mu prepreči, da bi odkril kaj
novega; ne padimo v cinizem, ki uničuje. Odprimo svoje oči,
da bomo videli bedo sveta, rane tolikih bratov in sester, ki
so prikrajšani za dostojanstvo«.
Prosim za milost iskrenosti, za pravo spoznanje sebe in
odprtost do bližnjih.

Sv. Angela, odsev Božje nežnosti, prosi za nas!
Sv. Frančišek Asiški, skala potrpežljivosti, prosi za nas!
Zmolim Angelino molitev.

SLAVITI BOGA
Angela je bila otrok narave in rodila se je
v čudovitem okolju Gardskega jezera.
Delala je na polju in v vinogradu, romala
je na svete kraje in kot frančiškanska
tretjerednica je bila dedinja Frančiškove
2. dan
ljubezni do vsega ustvarjenega. Ko oči
občudujejo, srce slavi Stvarnika vseh lepot. Slavilna molitev je
najbolj zastonjska molitev. Takole moli Angela v svoji molitvi:
»Prosim te pri tvojem svetem imenu, ki naj bo blagoslovljeno
večkrat, kot je zrnc peska v morju, večkrat, kot je kapljic v vodi in
večkrat, kot je zvezd na nebu«. (Pravilo, pogl. 5, 26)

Povabljen sem, da vzamem v roke okrožnico papeža
Frančiška Hvaljen, moj Gospod, kjer govori o skrbi za naš
skupni dom in skupaj z njim molim: »Slavimo te, Oče, z
vsemi bitji, ki jih je ustvarila tvoja mogočna roka. Tvoje so in
zvrhane tvoje miline. Hvaljen, moj Gospod!«
Prosim za milost, da bi znali videti, občudovati in slaviti
Stvarnika ter skrbeti za naš skupni dom – Zemljo.

Sv. Angela, nevesta Božjega Sina, prosi za nas!
Sv. Frančišek Asiški, goreči ljubitelj Boga, prosi za nas!
Zmolim Angelino molitev.

v

CLOVEK - SODELAVEC BOGA
Kar zadeva stike s svetom: ne imejte
stikov z brezdelnimi ženskami in
tistimi, ki jim ni za čisto življenje in se
naslajajo s poslušanjem o praznih
rečeh in svetnih užitkih… Mislite dobro
o vsakomer, a bodite previdne v svoje
dobro. (Nasvet 7, 4-5.19-20)

3. dan

Delovni dnevi, sivi dnevi, kakšne zaklade skrivate! Vsak
dolgčas izgine, ko vas zrem z očmi vere. Milost, ki pripada
tej uri, se naslednjo ne bo vrnila, saj tista, ki mi bo
podeljena tedaj, ne bo ista. Ta čas, ki gre mimo, se nikoli več
ne vrne. Tisto, kar vsebuje, se več ne bo spremenilo in nosi
pečat večnosti. (sv. Favstina Kowalska)
Prosim za milost, da bi svoj čas skrbno porabljali v zvestem
izpolnjevanju vsakodnevnih dolžnosti.

Sv. Angela, drzna v izpolnjevanju Božje volje, prosi za nas!
Sv. Frančišek, mogočni priprošnjik pri Bogu, prosi za nas!
Zmolim Angelino molitev.

BESEDE ŽIVLJENJA
Rade naj poslušajo le to, kar je
dostojno, dovoljeno in potrebno. Ko
govorijo, naj bodo vse njihove besede
modre in umirjene, ne ostre, ne trde,
temveč priljudne, take, ki pospešujejo
slogo in ljubezen. (Nasvet 5, 11-12)

4. dan

Kako daleč sem od tvojega ideala, Angela! Tvoj zvesti tajnik
Cozzano je zapisal o tebi: »Njene besede so bile goreče, silne in
blage, izgovorjene s tako milostno močjo, da je mogel biti vsak
primoran reči: Bog je tukaj.« In jaz? Vidim, kako hitro dovolim,
da se vame usedejo vse vrste besed. Ni poguma in volje, da bi
presejal zrna od plev. Posledično take besede tudi prihajajo iz
mojih ust. Mnogokrat slišim, da bi bilo dobro, če bi večkrat
pohvalil in ne le kritiziral. Ali pa slišim: »Sploh me ne poslušaš!«
Nasprotno pa me navdaja neizmerna hvaležnost za premnoge
besede življenja v prijateljskih pogovorih, v odnosih z zakoncem,
družino, pri spovedi…
Prosim za milost molka, da bi bile moje besede
premišljeno izgovorjene in bi prinašale življenje.

Sv. Angela, ki kažeš na učlovečeno Besedo, prosi za nas!
Sv. Frančišek, srednik med Bogom in ljudmi, prosi za nas!
Zmolim Angelino molitev.

LJUBEZEN DO BLIŽNJIH
Ljubite vse ljudi enako, ker so vsi
ljudje Božje stvaritve in ne veste, kaj
hoče Bog iz njih narediti…In kdo
more presojati srca in misli v globini
ustvarjenega bitja? Objemite jih
torej s svojo ljubeznijo in prenašajte
jih... (Prim. Osmi Nasvet, 1-2.4-5)

5. dan

»Če nočemo pasti v Božjo sodbo, ne smemo postati sodniki
svojih bratov. Ljudje se namreč s svojo sodbo ustavijo na
površju, medtem, ko Oče vidi v globino… Govoriti slabo o
človeku, ko ga ni zraven, je isto, kot da bi ga postavili v slabo
luč, umazali njegov ugled in ga pustili v zobeh opravljanja«.
(Papež Frančišek)

Prosim za milost, da bi zmogli gledati vse ljudi z Jezusovimi
očmi in da bi o drugih (ki jih ni zraven) nikoli ne govorili
slabo.

Sv. Angela, prežarjena z dvojno in edino ljubeznijo, prosi za
nas!
Sv. Frančišek, vzor ljubezni do bližnjega, prosi za nas!
Zmolim Angelino molitev.

ZAUPANJE
DOBROTO

V

BOŽJO

»To tako kratko življenje bomo
preživele v tolažbi in vsaka naša
bolečina in žalost se bosta obrnili v
veselje in radost in zdelo se nam
bo, da so se sicer trnove in skalnate
steze za nas odele v cvetje in so
tlakovane z najdragocenejšim
zlatom.« (Uvod v Pravilo, 27-27)

6. dan

Naj se naše trenutne okoliščine življenja zdijo zamotane,
zamegljene in boleče, nikdar se ne smemo prepustiti duhu
obupa in črnogledosti. To je le voda na mlin hudemu duhu,
ki nas hoče oddaljiti od Jezusa. Nasprotno pa sta zaupanje in
predanost značilni drži pravega Jezusovega učenca. Gospod
Jezus dela čudovite reči ob pravem času in na njemu ljub
način. Odprimo, kot Angela, notranje oči za njegovo
delovanje.
Prosim za milost, da bi v težkih trenutkih ne obupavali, pač
pa se zazrli v Božjo dobroto, ki nas drži v trdnih rokah.

Sv. Angela, ki nas pričakuješ v nebesih, prosi za nas!
Sv. Frančišek, ogledalo ponižnosti, prosi za nas!
Zmolim Angelino molitev.

GRADITI MIR
Recite jim, naj povsod, kjerkoli že
so, dajejo dober zgled. In naj
skušajo povsod delati za mir in
slogo. Predvsem naj bodo ponižne
in blage. Vse njihovo vedenje,
njihove besede in dejanja naj
7.
navdihuje
ljubezen,
vse
naj
potrpežljivo prenašajo, saj se predvsem
s tema dvema krepostima stre glava hudiču. (Nasvet 5, 13-18)

dan

Prav tako bomo vprašani, ali smo odpustili sleherno zamero
in sovraštvo, ki vodi v nasilje; ali smo bili potrpežljivi po
zgledu Boga, ki je tako potrpežljiv z nami; in ali smo slednjič
v molitvi izročili Gospodu svoje brate in sestre… Misel se mi
zdaj obrača k Materi Usmiljenja. Milina njenega pogleda naj
nas spremlja v tem svetem letu, da bomo lahko vsi odkrili
veselje Božje nežnosti. (Papež Frančišek)
Prosim za milost, da bi v tem svetem letu zmogli okrog
sebe širiti mir in slogo.

Sv. Angela, prinašalka miru, prosi za nas!
Sv. Frančišek, sejalec miru, prosi za nas!
Zmolim Angelino molitev.

BOŽJA BESEDA
Če vas bo on vodil in učil, boste
poučene, kot pravi tudi prerok: »Beatus
quem tu erudieris, Domine«, to je
Blagor tistemu, ki ga ti, Gospod,
poučuješ. Ponižajte se torej pred
njegovo močno roko in kličite s prerokom:
»Illumina oculos meos, ne unquam
obdormiam in morte«. In vas bo razsvetlil. (Nasvet 7, 28-29)

8. dan

Božja beseda je moja skala in moje rešenje, najlepši dotik in kažipot
Boga. Preko nje me Bog resnično vodi čisto po svoji poti. Zavedam
se, da ji premalo zaupam, kljub tolikim čudovitim spoznanjem, kako
neskončna je Njegova skrb zame. Čudovito je opazovati in doživljati
prepletanje dnevne, nedeljske Božje besede z vsakodnevnimi
dogodki. Kadar v nemoči, bolečini noči nikoli ne podvomim, da je
Bog z menoj. Zato pritrjujem besedam papeža Frančiška: »Ta
življenjski program je zahteven in obenem bogat z veseljem in
mirom. Jezusova zahteva se obrača na vse, ki poslušajo njegov glas.
Da bi bili sposobni usmiljenja, moramo torej najprej prisluhniti Božji
besedi. To pomeni, da je treba ponovno odkriti vrednost tihote za
premišljevanje Besede, ki nas nagovarja«.
Prosim za milost vztrajnosti pri prebiranju, premišljevanju in
življenju iz Božje besede.

Sv. Angela, ki si imela dar razlaganja Božje besede, prosi za nas!
Sv. Frančišek, čudodelni spoznavalec Božje Besede, prosi za nas!
Zmolim Angelino molitev.

9. d
a
Sv. Angela se je globoko zavedala milosti, ki pritekajo v človeška
n
SVETA MAŠA - SONCE MOJEGA ŽIVLJENJA

srca po daru svete maše. Takole pričuje: »V sveti maši so vse
zasluge trpljenja našega Gospoda. In s čim večjo pozornostjo, vero
in skrušenostjo se je udeležimo, tem bolj smo deležne teh
blagoslovljenih zaslug in toliko več tolažbe prejmemo«.
(Pravilo, pogl. 6, 3-4)

Le kdor se svete maše udeleži večkrat in je tam navzoč z vsem
svojim bitjem lahko izkusi, kakšna milost je evharistija in
Jezus, ki se nam tam podarja in nam daje tolažbo in moč. Pri
maši pa ne prosimo le zase, prosimo za vse ljudi: za uboge in
bolne, za naše sovražnike in naše drage, za naše voditelje in
Cerkev… Zaupna molitev ima silno moč! Tako nas evharistija
dela Jezusove prijatelje, ki živijo za druge in gradijo občestvo
vseh božjih otrok. Kot je rekel Albert Einstein: »Samo
življenje, ki ga živimo za druge, je vredno življenja samega«.

Prosim za milost vere in apostolsko gorečnost.

Sv. Angela, goreča častilka Najsvetejšega Zakramenta, prosi za
nas!
Sv. Frančišek, goreč sledilec Kristusa, prosi za nas!
Zmolim Angelino molitev.

ANGELINA MOLITEV

Moj Gospod, razsvetli
temine mojega srca in mi
daj milost, da rajši umrem,
kot da bi kdaj razžalil tvoje
Božje veličastvo. Okrepi
moja čustva in moje čute, da
ne zaidejo ne na desno ne na
levo in me ne odvrnejo od
tvojega presvetlega obličja,
ob katerem se potolaži
vsako srce.
(Pravilo 5, 16- 19)
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