MOLITVENI SHOD – VELIKA POLANA 21.1.2012
SODELOVANJE MAŠA – GABIKA VURCER

UVOD V OČENAŠ:
V današnji molitveni uri smo prosili Nebeškega Očeta, da v nas okrepi dar vere. Utrdili in
poživili smo jo tudi z minulim župnijskim misijonom. Vendar bo naša vera, čeprav danes še
tako živa in trdna, brez vsakodnevne molitve, brez iskrenega pogovora z Bogom, sčasoma
postajala šibkejša in na koncu tudi ugasnila. Naj ta skupna molitev očenaša v nas okrepi željo
po skrbi za osebno in družinsko molitev.
»Oče naš…«
POZDRAV MIRU:
»Kjer je Bog, je ljubezen.« Kadar ljubimo, zmoremo odpuščati in ob tem občutiti in doživljati
posebni mir, ter ga obenem podarjati tudi drugim. Zato si podajmo roke - naj preko naše
odprte in ljubezni polne dlani ter iskrenega stiska roke tudi mi odpuščamo in podarjamo mir
ter tako izpolnjujemo poslanstvo, ki nam ga je namenil Bog.
DAROVANJE:
Kot duhovnik je Daniel Halas pri sveti maši daroval kruh in vino. Delil je kruh življenja in
svojemu poslanstvu ostal zvest vse do mučeniške smrti. V znak hvaležnosti za zgled
njegovega duhovniškega življenja in za največjo ljubezen, ki jo je izkazal z daritvijo samega
sebe, polagamo na oltar hostije in vino za sveto daritev.
»Ako je veselje na tem svetu doma, ga ima človek čistega srca« so besede Božjega služabnika
Daniela Halasa. Z gorečo molitvijo in prejemanjem zakramentov bomo tudi mi skrbeli za
čistost in iskrenost našega srca in v vsej polnosti doživljali Božjo ljubezen. V znamenje naše
pripravljenosti, da ostanemo na poti vere, upanja in ljubezni, polagamo na oltar molitvenik.
»Dobro drevo rodi dober sad«. Najboljši sadovi so sadovi ljubezni. V znamenje hvaležnosti za
vse prejete sadove minulega misijona, polagamo na oltar naš spominski misijonski križ. Naj
nas na njem upodobljeno srce v varnem zavetju dlani vedno znova spominja na Božjo bližino
in Njegovo neizmerno ljubezen.
Daniel Halas je zapisal: »Svet je kakor na smrt bolan bolnik. Kdo ga bo ozdravil? Od nas
katoličanov je odvisno ozdravljenje bolnega sveta.« Na oltar polagamo naše sprejete skupne
in osebne sklepe misijona, zapisane na spominski podobici. Naj bo izpolnjevanje le-teh tisto
zdravilo, ki bo pomagalo zdraviti naš bolni svet - naj bo to tisti košček kvasa, ki bo začel
prekvaševati svet.
Naše družine preživljajo težke čase. Niso vedno dobra zemlja, ki čaka na seme, da jim
pomaga k rasti. Naj nas vrednote družinskega življenja – zakonska zvestoba, medsebojno
zaupanje, družinska molitev, sprejemanje otrok povezujejo z Nebeškim očetom, kakor so
povezane jagode tega rožnega venca, ki ga v znak medsebojne povezanosti polagamo na
oltar.

