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1

{3.9.2013} @PONTIFEX http://franciskov.blogspot.si/

2

{24.12.2013}
Gospod prihaja. Sprejmimo ga z odprtimi srci!
3

{25.12.2013}
Kristus je na božično noč prišel med nas: to je čudovit čas za osebno
srečanje z Gospodom.
4

{26.12.2013}
Pred podobo jaslic še posebej molímo za vse, ki trpijo zaradi verskega
preganjanja.
5

{27.12.2013}
Naj veselje evangelija vedno ostaja v naših srcih, še posebej v tem božičnem
času.
6

{29.12.2013}
Naša Mati Marija je polna lepote, ker je milosti polna.
7

{30.12.2013}
V obrazu malega Jezusa zremo obraz Boga. Pridite, molimo!
8

{31.12.2013}
Iz jaslic črpamo veselje in globine miru, ki jih je Jezus prinesel na svet.
9

{1.1.2014}
Bog se ni razodel z močjo ali silo, ampak v šibkosti in krhkosti novorojenčka.
10

{3.1.2014}
Mali Jezus razodeva blagohotnost neskončne božje ljubezni, ki obdaja
vsakega od nas.
11

{4.1.2014}
Dragi mladi! Jezus bi bil rad vaš prijatelj in želi, da povsod razširjate veselje
njegovega prijateljstva.

12

{5.1.2014}
Dragi prijatelji, želim se vam zahvaliti za vsa prijazna božična voščila.
Gospod naj vas blagoslovi!
13

{7.1.2014}
Pustimo ob svoji domači mizi nekaj prostora za tiste, ki nimajo ničesar in ki
so osamljeni.
14

{9.1.2014}
Razmišljajmo o ponižnosti Božjega Sina, ki se je rodil v revščino!
Posnemajmo ga in dobrine delimo s slabotnimi!
15

{11.1.2014}
Stopímo pred Betlehemskega Otroka in dovolímo božji dobrotljivosti, da
ogreje naša srca.
16

{12.1.2014}
Starejši ljudje ne smejo postati izgnanci naših družin. Starejši so zaklad za
našo družbo.
17

{14.1.2014}
Gospod trka na vrata naših src. Smo na vrata obesili listek z napisom "Ne
moti"?
18

{15.1.2014}
Bogu se lahko vedno zahvaljujemo, še posebej za njegovo potrpežljivost in
usmiljenje.
19

{16.1.2014}
Molímo za mir. Razširjajmo ga po svetu, a začnimo doma.
20

{17.1.2014}
Moč molitve je neizmerna! Naj nam nikoli ne usahne pogum pred
Gospodom, ko ga prosimo za njegov mir.
21

{18.1.2014}
Vojna mnogim uniči življenje. Še posebej mislim na otroke, ki jih oropa
njihovega otroštva.

22

{21.1.2014}
Ni dosti, da se imenujemo kristjani. Vero moramo živeti, in to ne le z
besedami, ampak v dejanjih.
23

{22.1.2014}
Če vero živimo v vsakdanjem življenju, naše delo postaja priložnost za
širjenje krščanskega veselja.
24

{23.1.2014}
Za svetlobo, ki se je rodila v nas na božični dan, moramo skrbeti tako kot je
zanjo skrbela Marija. Vnesimo jo v svoj vsakdanjik in na vse svoje poti.
25

{24.1.2014}
Poklicani smo, da svoj krst živimo vsak dan kot novi ljudje, oblečeni v
Kristusa.
26

{25.1.2014}
Mi vsi Boga pogosto prosimo za marsikatero stvar. Le kdaj se bomo naučili
zahvaljevanja in čaščenja?
27

{27.1.2014}
Dragi mladi, ne bodite zadovoljni s povprečnim življenjem. Prepustite se
osupljivosti resnice in lepote, ki prihajata od Boga!
28

{29.1.2014}
Molímo za edinost med kristjani. Toliko čudovitih reči nas združuje!
29

{30.1.2014}
Ne morem si predstavljati kristjana, ki se ne zna nasmehniti. Bodimo veseli
pričevalci naše vere!
30

{31.1.2014}
Nihče se ne more odrešiti sam. Potrebno je občestvo.
31

{1.2.2014}
Včasih smo žalostni zaradi teže naših grehov. Ne obupajmo! Kristus je prišel
odvzet naša bremena in nam podeljuje svoj mir.

32

{2.2.2014}
Naj bo dan posvečenega življenja priložnost za ponovno odkritje središčne
vloge Jezusa v našem življenju.
33

{3.2.2014}
Pomembno je imeti prijatelje, ki jim lahko zaupamo. Bistveno pa je, da
zaupamo Gospodu, ki nas nikoli ne zapusti.
34

{5.2.2014}
Dragi mladi! Jezus nam daje življenje, in to v izobilju. Če se mu približamo,
bomo prejeli veselje v srce in nasmeh na obraz.
35

{7.2.2014}
Svet nas usmerja v samozagledanost in željo po imetju. Evangelij nas vabi,
da smo odprti do drugih, da dobrine delimo z revnimi.
36

{8.2.2014}
Kako privlačno postane življenje, če dovolimo, da nas napolni Božja
ljubezen!
37

{9.2.2014}
Zakramenti, še posebej sprava in obhajilo, so izjemna priložnost za srečanje
s Kristusom.
38

{11.2.2014}
Molímo za vse dobre duhovnike, ki se z vso požrtvovalnostjo in skritim
odrekanjem velikodušno razdajejo svojim ljudem.
39

{12.2.2014}
Pozdravljam vse bolne in trpeče. Križani Kristus je z vami; prepustite se
njegovemu objemu!
40

{12.2.2014}
Danes vas naprošam, da se mi pridružite v molitvi za njegovo svetost,
Benedikta XVI, človeka velikega poguma in človečnosti.

41

{14.2.2014}
Prosimo za bogoslovce, naj poslušajo Gospodov glas in mu pogumno in
veselo sledijo.
42

{15.2.2014}
Draga mladina, ne bojte se poroke! Osrečila vas bo v veri in plodovitosti.
43

{16.2.2014}
Prosímo za mir v Afriki, še posebej v Centralnoafriški Republiki in Južem
Sudanu. #prayforpeace
44

{18.2.2014}
Za vse bolnike, da ne bi izgubili upanja, še posebej takrat, ko gredo po
najtežji poti. Kristus vam je blizu.
45

{19.2.2014}
Kristus nas uči kako moliti, kako odpuščati, kako sejati seme miru, in kako
biti blizu tistim, ki nas potrebujejo.
46

{20.2.2014}
Gospod Jezus, naredi nas zmožne ljubiti tako, kot ti ljubiš.
47

{21.2.2014}
Birma je za kristjane pomembna. Okrepi pogum za obrambo vere in širjenje
evangelija.
48

{23.2.2014}
Da ne bi nikoli izgubili upanja! Bog nas vedno ljubi, celo v naših napakah in
grehih.
49

{24.2.2014}
Devica Marija nam je vedno blizu, še posebej takrat, kadar nas življenje
obtežuje z vsemi svojimi problemi.
50

{25.2.2014}
Vsi, ki smo krščeni, smo apostoli in misionarji. Poklicani smo, da postanemo
svetu živi evangelij.

51

{27.2.2014}
V vsaki družini običajno odgovorno skrbimo za člane, ki potrebujejo pomoč.
Ne bojte se krhkosti!
52

{28.2.2014}
Evharistija je za nas bistvenega pomena. To je Kristus, ki želi vstopiti v naša
življenja in nas napolniti z milostjo.
53

{1.3.2014}
Hvala vsem, ki učijo na katoliških šolah. Poučevanje je dejavnost ljubezni in
življenjska žrtev.
54

{3.3.2014}
Kako živeti dobro zakonsko zvezo? Združeni v Gospodu, ki vedno obnavlja
našo ljubezen in moč, bomo premagali vsako težavo.
55

{4.3.2014}
Vsak od nas v življenju naredi mnogo napak. Učimo se napake spoznati in
prositi za odpuščanje.
56

{5.3.2014}
Post je primeren čas za žrtev. Z zatajevanjem samega sebe lahko vsak dan
pomagamo drugim.
57

{6.3.2014}
Prosímo za kristjane, ki so žrtve preganjanja, da bodo znali na zlo odgovoriti
z dobroto.
58

{7.3.2014}
Najgloblje veselje nam prihaja od Kristusa: ostati z njim, hoditi z njim in biti
njegovi učenci.
59

{8.3.2014}
Izziv za krščanske zakonce: ostajati skupaj, učiti se medsebojne ljubezni in
vse delati tako, da ljubezen neprestano raste.
60

{13.3.2014}
Prosim, molite zame. Prosim, molite zame.

61

{17.3.2014}
Hvala za vse vaše prisrčne želje ob obletnici. Prosim vas, da še naprej molite
zame.
62

{18.3.2014}
Krščanska ljubezen ne računa na povračilo. Tako nas uči usmiljeni
Samarijan; tako nas uči Jezus.
63

{19.3.2014}
Pozdravljam Svetovno mrežo šol za enake možnosti. Danes smo posadili
prvo virtualno olivo za mir. @infoscholas
64

{20.3.2014}
Naučiti bi se morali reči hvala Gospodu in hvala eden drugemu. Tako učimo
otroke, a potem sami pozabimo!
65

{21.3.2014}
Bolezen in smrt nista noben tabu. To je resničnost, s katero se moramo
soočiti v Jezusovi prisotnosti
66

{22.3.2014}
Jezus je naše upanje. Nič – niti zlo ali smrt – nas ne more ločiti od moči
njegove ljubezni.
67

{24.3.2014}
Jezus ni nikoli daleč od nas grešnikov. Na nas hoče izliti vso svojo brezmejno
milost.
68

{25.3.2014}
Ne smemo biti mlačni učenci. Cerkev potrebuje naš pogum za pričevanje o
resnici.
69

{27.3.2014}
Post je čas milosti, čas za spreobrnenje in polnost življenja iz krsta.
70

{28.3.2014}
Vsi se moramo poboljšati, spremeniti na bolje. Post nam pomaga v borbi z
napakami.

71

{29.3.2014}
Živimo v družbi, v kateri ni prostora za Boga. Dan za dnem to hromi naša
srca.
72

{31.3.2014}
Postni čas je priložnost za spreobrnitev, ki je odgovor proti zlu in revščini.
73

{1.4.2014}
Dragi starši, naučite otroke moliti. Molite z njimi!
74

{3.4.2014}
Nikoli se ne smemo sprijazniti z revščino in propadanjem bližnjih. Kristjan
mora biti dejaven.
75

{4.4.2014}
Z Jezusom je naše življenje bolj polno. Z njim vse dobi svoj pravi pomen.
76

{5.4.2014}
Jezus nam vsak dan spregovori po Evangeliju. Vsak od nas bi moral pri sebi
nositi majhen Evangelij.
77

{7.4.2014}
Dobro je, da nas Gospod rešuje življenjske mlačnosti in površnosti.
78

{8.4.2014}
Če hočemo, da Božja ljubezen ogreje naša srca, bomo morali ponovno
odkriti duha kontemplacije.
79

{10.4.2014}
Jezus nas uči, naj nas ne bo sram pred človeško bedo, pred dotiki trpečih
bratov in sester.
80

{11.4.2014}
Samo zaupanje v Boga lahko spremeni dvom v upanje, zlo v dobro in noč v
jutranjo zarjo.

81

{13.4.2014}
Kako lepo je stati pred Križanim in se preprosto prepustiti Gospodovemu
pogledu, ki je tako poln ljubezni.
82

{14.4.2014}
Véliki teden je lepa priložnost za spoved in ponovno vrnitev na pravo pot.
83

{15.4.2014}
Ob vsakem srečanju z Jezusom se naše življenje spremeni.
84

{18.4.2014}
Jezusu, ki je zase izbral Križev pot, ni lahko slediti čisto od blizu.
85

{19.4.2014}
Prosim vas, da se mi pridružite v molitvi za žrtve potopljenega trajekta na
Koreji in njihove družine.
86

{20.4.2014}
Kristus je vstal! Aleluja!
87

{21.4.2014}
Vsako srečanje z Jezusom nas napolni z veseljem, in to s tistim globokim
veseljem, ki nam ga le Bog lahko da.
88

{24.4.2014}
Preprost življenjski slog nam pomaga, da lažje pomagamo ljudem v stiski.
89

{25.4.2014}
Ne smemo se pustiti vrtincu malodušja. Vera gore premika!
90

{26.4.2014}
Nihče od nas naj si ne domišlja, da je izvzet od skrbi za revne in procesov
družbene pravičnosti. (EG 201)
91

{28.4.2014}
Nepravičnost je počelo družbenega zla.

92

{29.4.2014}
Kdo od nas lahko trdi, da je brez greha? Nihče! Prosimo Boga, naj nam
odpusti grehe.
93

{1.5.2014}
Na dve svari bi rad opozoril politike: na človeško dostojanstvo in na skupno
dobro.
94

{2.5.2014}
Nihče ni tako potrpežljiv kot Bog Oče. Nihče drug tako dobro ne razume in
ne ve, kaj pomeni čakanje.
95

{3.5.2014}
Ne bojte se! Odprite vrata Kristusu!
96

{5.5.2014}
Kaj pomeni evangelizacija? Preprosto in v veselju biti to kar smo in v kar
verjamemo.
97

{6.5.2014}
Družba, ki zanemari otroke in starejše, sama sebi ogrozi korenine in zatemni
prihodnost.
98

{8.5.2014}
V družini se naučimo ljubiti in spoznavati dostojanstvo, še posebej do
starejših.
99

{10.5.2014}
Družina, ki jo razsvetljuje Evangelij, je šola krščanskega življenja. V njej se
učimo zaupanja, potrpežljivosti in žrtvovanja za bližnje.
100

{10.5.2014}
Svetost pomeni žrtvovati se za dobro bližnjega vsak dan. Poročeni ljudje so
na idealni poti k svetosti!
101

{12.5.2014}
Kristusova kri nam je rešila življenje. Naj nas ta ljubezen vedno prenavlja!

102

{12.5.2014}
Zdužimo se v molitvi za takojšnjo izpustitev ugrabljenih nigerijskih deklic.
#BringBackOurGirls
103

{13.5.2014}
Vsak dan preberímo misel iz Svetega pisma. Tako se bomo naučili, da sta za
življenje najbolj pomembni ljubezen in usmiljenje.
104

{15.5.2014}
Prosimo Svetega Duha za milost, da bi vsak dan živeli po Jezusovem
evangeliju.
105

{15.5.2014}
Prosimo za vse umrle turške rudarje in vse žrtve zadnjega brodoloma v
Sredozemlju.
106

{16.5.2014}
Poslanstvo kristjanov je oblikovati sebe in svoje življenje po Jezusovem
vzoru.
107

{18.5.2014}
Mesec maj, ki je posvečen Mariji, je pravi čas za začetek vsakodnevne
molitve rožnega venca.
108

{19.5.2014}
Kdor pozorno posluša Božjo besedo, v iskreni molitvi Gospoda stalno
sprašuje, kaj je Božja volja.
109

{20.5.2014}
Pridi Sveti Duh! Pomagaj nam premagovati našo sebičnost.
110

{21.5.2014}
Vse vas prosim za molitev za žrtve poplav v Bosni in Hercegovini, Srbiji in
drugih deželah tega območja.
111

{22.5.2014}
Če se bomo pustili voditi Bogu, ne bomo nikoli zablodili.

112

{23.5.2014}
Živeti po veri pomeni, da svoje življenje položimo v Gospodove roke. Še
posebej v težkih trenutkih.
113

{24.5.2014}
Dragi prijatelji, prosim za molitveno podporo med obiskom v Sveti deželi.
114

{29.5.2014}
Vstopímo v resnično prijateljstvo z Jezuom. Tesno mu sledímo, živimo z
njim in zanj.
115

{30.5.2014}
Vsak kristjan na svojem delovnem mestu lahko pričuje za Boga. Ne le z
besedami, ampak predvsem s poštenim življenjem.
116

{31.5.2014}
Kristjani v težkih trenutkih vedno lahko najdemo zavetje in tolažbo pri Božji
Materi.
117

{2.6.2014}
Ves čas smo lahko zaverovani samo vase. Gospod, pomagaj nam odpreti
svoja srca drugim in tako služiti najbolj ranljivim.
118

{3.6.2014}
Hvala vsem učiteljem: izobraževanje je pomembno poslanstvo, ki mladim
privzgoji presojo za dobro, lepo in resnično.
119

{5.6.2014}
Dobri Samarijan naj nam bo zgled, da se ni treba bati stikov z ranami
trpečih, ampak jih moramo s konkretnimi dejanji ljubezni ozdravljati.
120

{6.6.2014}
Mir je Božji dar, a zanj se moramo truditi. Postanimo pričevalci miru v
molitvi in dejanjih. #weprayforpeace
121

{7.6.2014}
Molitev je vsemogočna. Uporabímo jo za prošnjo za mir na Bližnjem Vzhodu
in po vsem svetu. #weprayforpeace

122

{8.6.2014}
Danes vse ljudi dobre volje ponovno prosim, naj se nam pridružijo v molitvi
za mir na Bližnjem vzhodu. #weprayforpeace
123

{9.6.2014}
Drugih ljudi ne smemo zahrbtno opravljati. Svoje misli jim raje naravnost
povejmo.
124

{10.6.2014}
Prosímo za vse žrtve spolnega nasilja in vse, ki se trudijo za konec tega
kriminala. #TimeToAct
125

{12.6.2014}
Vsem želim, da bi vam bil nogometni Svetovni pokal čudovit, in igra v duhu
pravega bratstva.
126

{13.6.2014}
Na upirajmo se Svetemu Duhu, ampak mu dovolímo, da s svojim
delovanjem v nas prenavlja nas same, Cerkev in svet.
127

{14.6.2014}
Pogosto pozabljamo na trpljenje, ki nas ne prizadene neposredno. Odzvati
se moramo in moliti za mir v Siriji.
128

{16.6.2014}
Bog naj blagoslavlja družino in naj ji bo v oporo v času krize.
129

{17.6.2014}
Včasih zanemarjamo starejše ljudi, čeprav so neprecenljiv zaklad. Odrivanje
starejših je nepravičnost in nepovratna izguba.
130

{19.6.2014}
Nobenega razloga ni, da bi kdaj izgubili upanje. Jezus pravi: "Z vami sem do
konca sveta."
131

{20.6.2014}
Do trpljenja se obnašamo zelo brezbrižno. Prosímo, da bi brezbrižnost
premagali s konkretnimi dejanji dobrodelnosti.

132

{23.6.2014}
Molímo za krščanske skupnosti na Srednjem Vzhodu. Da bi jim bilo še
naprej omogočeno živeti v krajih, kjer se je rojevalo krščanstvo.
133

{24.6.2014}
Zelo si želim, da bi vsak imel stalno delo! To je osnova za človekovo
dostojanstvo.
134

{26.6.2014}
Družina je nujni pogoj za ohranjanje človeka in za družbeni razvoj.
135

{27.6.2014}
Prosimo Gospoda za moč, da bomo kljub soočanju z življenjskimi težavami,
ostajali vesele priče naše vere.
136

{28.6.2014}
Prijateljstvo z Bogom pomeni molíti v preprostosti, podobno kot se otroci
pogovarjajo s starši.
137

{29.6.2014}
Sveta Peter in Pavel naj blagoslavljata Rim in vso Cerkev na njenem
romanju skozi svet.
138

{30.6.2014}
Jezus, pomagaj nam ljubiti Boga Očeta in svojega bližnjega kot samega
sebe.
139

{1.7.2014}
Življenje božjega otroka pomeni ljubiti svojega bližnjega ter čutiti s tistimi,
ki so osamljeni in v težavah.
140

{3.7.2014}
Dragi mladi! Ne opustite svojih sanj o bolj pravičnem svetu.
141

{8.7.2014}
V Bogu ni nič izgubljenega. Brez Njega vse.

142

{10.7.2014}
Ne bojte se postati orodje v Božjih rokah. Za vsako delo vam stokratno
povrne.
143

{12.7.2014}
Svetovni pokal združuje ljudi različnih narodnosti in ver. Naj bo v športu
vedno prostor za kulturo srečevanja!
144

{16.7.2014}
Dragi mladi, ne bodite mlačni! Krščansko življenje je izziv za velike ideale.
145

{17.7.2014}
Cerkev je po svoji naravi misijonska ustanova. Obstaja zato, da bi vsi ljudje
imeli možnost spoznati Jezusa.
146

{19.7.2014}
Gospodu je všeč radodarnost. Prosímo, da bi znali biti velikodušni v dajanju
in se osvoboditi navezanosti na materialne dobrine.
147

{22.7.2014}
Veliki nevarnosti današnjega sveta sta individualizem in grabežljivost.
148

{24.7.2014}
Kdor se v življenju naveže na denar, čast in oblast, ne more biti resnično
srečen.
149

{29.7.2014}
Vedno bodimo hvaležni za službe, ki s pozornostjo skrbijo za invalide po
njihovih domovih.
150

{31.7.2014}
Vsaka družina naj ponovno odkrije skupnio molitev, ki pomaga vzpostavljati
medsebojno razumevanje in odpuščanje.
151

{3.8.2014}
Kadar ne častimo Boga, častimo kaj drugega. Najbolj pogosto Boga
zamenjamo z lažnimi idoli bogastva in oblasti.

152

{5.8.2014}
Kopičenje materialnega bogastva bo izropalo tvojo dušo.
153

{7.8.2014}
Kristjan je tisti, ki želi biti majhen zato, da bi bil Kristus večji v njegovem
srcu in v srcih bližnjih.
154

{8.8.2014}
Vse ljudi dobre volje prosim, da molijo z menoj za iraške kristjane in vsa
preganjana ljudstva.
155

{8.8.2014}
Vzemite si trenutek, in danes molite za vse tiste, ki so bili v Iraku prisiljeni
zapustiti svoje domove. #PrayForPeace
156

{9.8.2014}
Nasilja ni mogoče premagati z nasiljem. Gospod, daj nam dar miru.
#prayforpeace
157

{9.8.2014}
Naprošam celotno mednarodno skupnost, da zaščiti vse žrtve nasilja v
Iraku.
158

{9.8.2014}
Vse katoliške župnije in skupnosti naprošam, da ta konec tedna še posebej
molijo za iraške kristjane.
159

{10.8.2014}
Poziv vsem družinam: v molitvi se spomnite vseh, ki so jih v Iraku pregnali z
njihovih domov. #PrayForPeace
160

{10.8.2014}
Iz Iraka prihajajo novice, ki me bolijo. Gospod, uči nas sočutja z vsemi,
trpečimi.
161

{10.8.2014}
Vsi preganjani v Iraku so odvisni od nas. Molite zanje, in kdor more, naj tudi
materialno pomaga.

162

{13.8.2014}
Hvala vsem, ki pogumno pomagate našim bratom in sestram v Iraku.
163

{13.8.2014}
Ob začetku potovanja vas naprošam, da se mi pridružite v molitvi za Korejo
in vso Azijo.
164

{14.8.2014}
Marija, Kraljica miru, pomagaj nam spreminjati svet po Božjem načrtu.
165

{14.8.2014}
Marija, Kraljica miru, pomagaj nam izkoreniniti sovraštvo in živeti v sožitju.
166

{14.8.2014}
Sveti Janez Pavel II, prosi za nas! Še posebej za našo mladino!
167

{14.8.2014}
Bog naj blagoslavlja Korejo, še posebej ostarele in mladino.
168

{15.8.2014}
Srce me še posebej boli, če pomislim na iraške otroke. Naj jih varuje Marija,
naša Mati.
169

{15.8.2014}
Draga mladina, Kristus vas poziva k pripravljenosti in čuječnosti, da bi lahko
v življenju videli stvari, ki so zares pomembne.
170

{16.8.2014}
Ne pozabimo na jok kristjanov in drugih ubogih ljudi v Iraku.
171

{16.8.2014}
Mučenci nas učijo, kako nepomembne reči so bogastvo, prestiž in čast.
Kristus je edini zaklad.
172

{17.8.2014}
Gospoda prosim, da bi ob vsem tem nasilju v Iraku vztrajali v molitvi in
velikodušnosti.

173

{17.8.2014}
Molímo zato, da bi bila Cerkev bolj sveta in bolj ponižna, in da bi v služenju
revnim, osamljenim in bolnim služila Gospodu.
174

{18.8.2014}
V Iraku so mnoge ljudi pregnali z njihovih domov. Gospod, prosimo te, naj
jim bo omogočena čimprejšnja vrnitev.
175

{18.8.2014}
Zaupajte v moč Kristusovega križa! Sprejmite milost njegove sprave in jo
delite z drugimi!
176

{19.8.2014}
Hvala, korejski prijatelji. Če Bog da, se prav kmalu spet vrnem v Azijo.
#Philippines #SriLanka
177

{21.8.2014}
Prosimo Gospoda za milost, da bi se naša srca napolnila s svobodo in
svetlobo, in bi se lahko veselili Božjega otroštva.
178

{23.8.2014}
Kristjani poznajo radodarnost. Njihovo življenje je pogosto na skrivnosten
način napolnjeno z darežljivostjo do svojih bližnjih.
179

{26.8.2014}
Božja ljubezen je brezmejna!
180

{28.8.2014}
Kristus nas s križa uči, naj ljubimo tudi svoje sovražnike.
181

{30.8.2014}
Gospod nam vedno odpušča in se zavzema za nas. Mi mu moramo to samo
dopustiti.
182

{2.9.2014}
Sirota je vsak kristjan, ki ob Devici Mariji ne čuti, da je njegova ali njena
mati.

183

{4.9.2014}
Naše krščansko pričevanje je pristno, kadar smo resnicoljubni in ne
postavljamo pogojev.
184

{6.9.2014}
Jezus je naš Dobri pastir. Skrbi za svoje ovce in ostaja z nami, čeprav
grešimo; prav zato, ker smo grešniki.
185

{6.9.2014}
Vsak dam molim za trpeče v Iraku. Prosim vas, da se mi pridružite.
http://t.co/10d1EpV4zg
186

{9.9.2014}
Božja zvestoba je močnejša od naše nezvestobe in naše nevere.
187

{11.9.2014}
V svoje lastne moči ne moremo zaupati. Le v Jezusa lahko, in njegovo
milost.
188

{13.9.2014}
Kljub naši grešnosti lahko s Petrom vzkliknemo: Gospod, ti vse veš, ti veš,
da te ljubim.
189

{16.9.2014}
Gospod nas vedno pričakuje s svojo ljubeznijo. Gre za čudovito reč, ki nas
vedno znova preseneča.
190

{18.9.2014}
Marija, daj nam milosti veselo hoditi v svobodi Božjih otrok.
191

{20.9.2014}
Prisluhnite, dragi mladi! Kristus trka na vrata vašega srca.
192

{23.9.2014}
Kadar v družbi zavračamo Boga, blaginja zapade v grozno duhovno revščino.

193

{25.9.2014}
Jezus razume naše slabosti in grehe, in nam jih odpušča, če mu v svoji
notranjosti to dopustimo.
194

{27.9.2014}
V nas je težnja, da v središče življenja postavljamo sebe in svoje ambicije.
To je človeško, ni pa krščansko.
195

{30.9.2014}
Delitve znotraj krščanstva so smrtni greh in hudičevo delo.
196

{2.10.2014}
Sinoda ne pomeni le skupne hoje, ampak tudi skupno molitev. Vse verne
naprošam, naj prispevajo svoj delež. #praywithus
197

{3.10.2014}
Srečne družine so temelj Cerkve in družbe. #prayforsynod
198

{4.10.2014}
Jezus je v Evangeliju rekel Marti, samo eno je potrebno, molitev.
#praywithus
199

{5.10.2014}
Ob začetku sinode o družini prosimo Gospoda, naj nam pokaže pot naprej.
#prayforsynod
200

{6.10.2014}
Pridi Sveti Duh in v času sinode razlivaj na nas svoje darove. #prayforsynod
201

{7.10.2014}
Prosimo Gopoda za milost, da o drugih ne bi grdo govorili, da ne bi kritizirali
in opravljali, ampak raje ljubili drug drugega.
202

{10.10.2014}
Draga mladina, Kristus pričakuje, da postanete njegovi prijatelji in priče
njegove neizmerne ljubezni.

203

{11.10.2014}
Duhovna moč zakramentov je neizmerna. Z milostjo lahko presežemo vsako
oviro.
204

{14.10.2014}
O Gospod, pomagaj vsem trpečim, še posebej bolnim, revnim in
brezposelnim.
205

{16.10.2014}
Kristjan je po naravi usmiljen; to je srčika Evangelija.
206

{18.10.2014}
Za spreminjanje sveta moramo biti dobri do tistih, ki nam tega ne morejo
vrniti.
207

{21.10.2014}
Če hočemo, da bo naša vera trdna in zdrava, se moramo stalno hraniti z
Božjo Besedo.
208

{23.10.2014}
Kot ljudje se oblikujemo v družini. Vsaka družina pa je kot zidak, iz katerih
je zgrajena družba.
209

{25.10.2014}
Skozi Jezusov križ se ni pokazala le strašna sila zla, ampak tudi neskončna
moč Božjega usmiljenja.
210

{28.10.2014}
Pomagajmo ljudem odkriti veselje krščanskega oznanila: sporočilo ljubezni
in usmiljenja.
211

{30.10.2014}
Osnovno poslanstvo Cerkve je evangelizacija, kar pomeni prinašanje Vesele
Novice vsem ljudem.
212

{1.11.2014}
Dober zgled prinese svetu veliko dobrega; hinavščina veliko zla.

213

{4.11.2014}
Ponižnost nam pomaga nositi bremena drugih.
214

{6.11.2014}
Za kristjane je nedopustna brezbrižnost do ljudi, ki so potrebni pomoči.
215

{9.11.2014}
Vse ljudi dobre volje naprošam za sodelovanje pri ustvarjanju kulture
sodelovanja, solidarnosti in miru. #fotw25
216

{9.11.2014}
Cerkev je vedno na poti iskanja novih poti, kako oznanjati Evangelij.
217

{11.11.2014}
Zaposlitev je pomembna za človekovo dostojanstvo, za vzdrževanje družine,
za mir!
218

{13.11.2014}
Vojna povzroča uničevaje, pobijanje in poveča revščino. Gospod, daj nam
svoj mir!
219

{15.11.2014}
Kristjan soljudem prinaša mir. A ne le mir, tudi ljubezen, dobroto, zvestobo
in srečo.
220

{18.11.2014}
V svetu je toliko hrupa! Naučímo se tišine v naših srcih in pred Gospodom.
221

{20.11.2014}
Iščimo takšne poti življenja, ki so vedno vredne naše krščanske poklicanosti.
222

{22.11.2014}
Ali vidimo Gospodov obraz, kadar srečamo človeka, ki nas resnično
potrebuje?
223

{27.11.2014}
Vera se meri z ljubeznijo.

224

{2.12.2014}
Cerkev je poklicana, da se približa vsakemu posamezniku, najprej pa revnim
in trpečim.
225

{3.12.2014}
Konec suženjstvu! Bratje in sestre smo. #EndSlavery
226

{4.12.2014}
Adventni čas je čas upanja, upanja, ki ne razočara. Gospod nas nikoli ne
zapusti.
227

{6.12.2014}
Moje video sporočilo iraškim kristjanom. http://t.co/ydKEgSGWHX
228

{8.12.2014}
Od Device Marije se lahko učimo srčnosti pri poslušanju Božje besede.
229

{9.12.2014}
Družina je skupnost ljubezni, v kateri se vsak od nas uči medsebojnih
odnosov in odnosa do sveta.
230

{11.12.2014}
Varstvo narave in okolja je pomembno za preživetje človeštva, zato je to
morala, ki zadeva vse nas.
231

{12.12.2014}
Naša Gospa z Guadalupe, prosi za nas!
232

{13.12.2014}
Danes je obletnica mojega duhovniškega posvečenja. Prosim vas, če molite
zame in za vse duhovnike.
233

{16.12.2014}
Zelo pomembno je, da se med seboj poslušamo! Možje in žene se morate
pogovarjati med seboj, če hočete v družinsko življenje vnesti vedrino in
srečo.

234

{18.12.2014}
Gospod nam je jasno povedal: ne morete služiti dvema gospodarjema.
Izbrati morate med Bogom in denarjem.
235

{20.12.2014}
Če hočemo, da bi Jezus postal središče našega življenja, moramo dalj časa
ostajati v njegovi prisotnosti pred tabernakljem.
236

{23.12.2014}
Ljudje smo stalni sužnji greha. Gospod, pridi in nas reši!
237

{24.12.2014}
Da bi skušali v molku in poslušanju pripraviti prostor Božji lepoti.
238

{25.12.2014}
Pravo veselje je le z Jezusom.
239

{26.12.2014}
Danes prosimo za vse tiste, ki so preganjani zaradi izpovedovanja krščanske
vere.
240

{29.12.2014}
Krščanska družina je misijonska. Svetu oznanja Božjo ljubezen.
241

{30.12.2014}
Danes ljudje ne trpijo le zaradi revščine, ampak tudi zaradi pomanjkanja
ljubezni.
242

{31.12.2014}
Hvala, Gospod!
243

{1.1.2015}
Svet je poln trpljenja nedolžnih odraslih in otrok! Gospod, podeli nam svoj
mir!
244

{3.1.2015}
Krščanstvo se širi z veseljem ljudi, ki vedo, da so ljubljeni in odrešeni.

245

{5.1.2015}
Gospod, pomagaj nam, da te bomo prepoznali v bolnih, revnih in trpečih!
246

{6.1.2015}
Jezus nas je prišel rešit. Ne zavračajmo tega čudovitega darila!
247

{8.1.2015}
#PrayersForParis
248

{10.1.2015}
Nedelja je Gospodov dan. Vzemimo si čas in bodimo z njim.
249

{12.1.2015}
Ob začetku obiska vas naprošam, da z menoj molite za vse ljudi na Šrilanki
in Filipinih.
250

{14.1.2015}
Sveti Jožef Vaz, nauči nas rasti v svetosti in živeti po evangeljskem vodilu
usmiljenja!
251

{15.1.2015}
Naj Bog varuje in blagoslavlja Šrilanko.
252

{16.1.2015}
Družine so največji zaklad vsake dežele. Trudimo se, da bomo obranili in še
okrepili ta temeljni kamen družbe.
253

{16.1.2015}
Filipinci so priče mladosti in živosti Cerkve.
254

{17.1.2015}
Gospodova živa soudeležba pri našem trpljenju daje našim težavam in
stiskam vrednost in smisel.
255

{18.1.2015}
Kako pogosto pozabljamo samega sebe posvetiti temu, kar je zares vredno!
Pozabljamo, da smo božji otroci.

256

{19.1.2015}
Vsem prijateljem s Šrilanke in Filipinov kličem: Naj vas vse Bog blagoslavlja.
In prosim, molite zame.
257

{22.1.2015}
Vsako življenje je Dar. #marchforlife
258

{25.1.2015}
Praktične karitativne dejavnosti so najboljši način evangelizacije.
259

{27.1.2015}
Auschwitz kriči v bolečini nepredstavljivega trpljenja in poziva k prihodnosti
spoštovanja, miru in sožitja med ljudmi.
260

{29.1.2015}
Prava ljubezen se ne ozira na težave. Osrečuje jo zavest, da dela dobro.
261

{31.1.2015}
Najbolj potrebno je biti verna priča resnice in vrednot, ki jih uči evangelij.
262

{3.2.2015}
Vsi smo grešniki in poklicani k spreobrnjenju srca.
263

{6.2.2015}
Verovati ne pomeni živeti brez problemov, ampak pomeni imeti moč, da se
s problemi soočimo, ker vemo, da nismo sami.
264

{8.2.2015}
Jezus ni podoba iz preteklosti, ampak prav danes razsvetljuje našo pot.
265

{16.2.2015}
Jezus prihaja k nam in vsakomur neprestano prinaša veselje.
266

{17.2.2015}
Da bi v postnem času našli konkretne poti za preseganje brezbrižnosti.
267

{18.2.2015}
Gospod, daj nam milost zavedanja, da smo grešniki.

268

{19.2.2015}
Veselje je v vsakem moškem ali ženski, ki se posveti v Bogu.
269

{20.2.2015}
Zakramenti so odraz Očetove blagosti in ljubezni do vsakega izmed nas.
270

{21.2.2015}
Nobenega greha ni, ki ga Bog ne bi odpustil. Vse, kar moramo storiti, je
prositi ga za odpuščanje.
271

{28.2.2015}
Jezus vsak dan za nas posreduje. Molimo: Gospod, usmili se me, posreduj
zame!
272

{3.3.2015}
Če srce ne ljubi, le počasi raste. Gospod, daj nam srce, ki bo znalo ljubiti.
273

{5.3.2015}
Če smo preveč navezani na bogastvo, nismo svobodni. Postanemo sužnji.
274

{7.3.2015}
Svoje versko življenje moramo graditi skali, ki je Kristus.
275

{9.3.2015}
Človečnost rešuje človeka, zaradi napuha pa zaide s prave poti.
276

{10.3.2015}
V najtežjih trenutkih se spomnite, da je Bog naš Oče, ki svojih otrok nikoli
ne zapusti.
277

{13.3.2015}
Izogibajte se pretiranemu ugodju, saj v njem zlahka pozabite na bližnjega.
278

{14.3.2015}
Postni čas je čas, v katerem se ob poslušanju Božje besede in zakramentih
približujemo Kristusu.

279

{17.3.2015}
Dopustímo Bogu, da naša srca napolni s svojo dobroto in usmiljenjem.
280

{23.3.2015}
Vsaka Cerkev in vsaka krščanska skupnost naj postane prostor usmiljenja
sredi brezbrižnega sveta.
281

{24.3.2015}
Trpljenje je klic k spreobrnitvi. Spomni nas na našo krhkost in ranljivost.
282

{26.3.2015}
Laiki so poklicani da družbo prekvasijo s krščanskim življenjem.
283

{27.3.2015}
Šele takrat, ko ga darujemo za druge spoznamo, kako velik dar je življenje.
284

{28.3.2015}
Kako moremo kot Kristusovi učenci zanemarjati skrb za dobro najšibkejših?
285

{30.3.2015}
Véliki teden je poseben čas, v katerem smo poklicani bližje k Jezusu.
Prijateljstvo z njim se izkaže času težav.
286

{31.3.2015}
Zakrament sprave je znamenje Božjega usmiljenja in Njegovega objema.
287

{2.4.2015}
Jezus je apostolom umil noge. Smo pripravljeni bližnjemu služiti na tak
način?
288

{3.4.2015}
Kristusov križ ni poraz, ampak ljubezen in usmiljenje.
289

{5.4.2015}
Kristus je vstal! Kristus živi in nas spremlja na naši poti!

290

{6.4.2015}
Gospod, pomagaj nam živeti vrednoto radodarnosti in brezmejne ljubezni
do drugih.
291

{9.4.2015}
Gospod, daj nam dar solz, s katerim bomo izjokali svoje grehe in prejeli
tvoje odpuščanje.
292

{10.4.2015}
Evangelij lahko prinašamo soljudem samo takrat, ko je globoko posegel v
naše življenje.
293

{14.4.2015}
Gospod se pri odpuščanju grehov nikoli ne utrudi. Mi smo tisti, ki
omahujemo v prošnji za odpuščanje.
294

{17.4.2015}
Marija, Mati Usmiljenja, pomagaj nam doumeti Božjo voljo v času velikega
trpljenja!
295

{21.4.2015}
Za zemljo moramo skrbeti tako, da bo po Božji volji omogočala življenje vsej
človeški skupnosti.
296

{23.4.2015}
V zakramentih odkrivamo moč za evangeljske misli in dejanja.
297

{25.4.2015}
Kristjani smo poklicani stopiti iz svoje zaprtosti in vsem prinašati Božje
usmiljenje in tolažbo.
298

{29.4.2015}
Vsaka krščanska skupnost mora z odprtimi rokami sprejemati vse, ki iščejo
Boga, in prisluhiti vsakemu bratu ali sestri.
299

{1.5.2015}
Kljub množici problemov, celo zelo resnih, nimamo razloga izgubiti upanja v
neskončno Božje usmiljenje.

300

{2.5.2015}
Polnost Kristusove ljubezeni naša srca odpre za stalno pripravljenost
odpuščanja.
301

{5.5.2015}
Čas pred tabernakljem, ko začutimo Jezusov globok pogled, je za nas dober
čas.
302

{7.5.2015}
Človeku je vzeto dostojanstvo, če si ne more prislužiti vsakdanjega kruha.
Danes je to tragedija posebej za mlade.
303

{9.5.2015}
Učimo se živeti dobrote in ljubezni do vsakogar, tudi do tistih, ki nas ne
marajo.
304

{12.5.2015}
Zakaj tako težko prenašamo napake bližnjega? Smo mar pozabili, da je
Jezus nosil naše grehe?
305

{14.5.2015}
Dragi starši! Imejte veliko potrpljenja in odpuščajte iz dna srca.
306

{16.5.2015}
Bolje je imeti ranjeno Cerkev na ulici kot bolestno vase zaprto Cerkev.
307

{20.5.2015}
Bog nas vedno čaka, nas vedno razume in nam stalno odpušča.
308

{21.5.2015}
Včasih Bog molči. Njegovega molka ne bomo doumeli, dokler se ne bomo
zazrli na Križanega.
309

{22.5.2015}
Gospod, pošlji nam svojega Svetega Duha, da utrdi preizkušane kristjane.
#free2pray

310

{23.5.2015}
Povabimo Svetega Duha v življenje vsakega dne, da nas bo vodil po poti
Kristusovih učencev.
311

{26.5.2015}
V četrti Božji zapovedi se lahko najdemo ob ljubečem obiskovanju svojih
starih staršev.
312

{28.5.2015}
Kristjani nismo pričevalci teorije, ampak pričevalci Osebe: Kristus je z
vstajenjem in življenjem vsem postal Odrešenik.
313

{30.5.2015}
Gospod, daj nam dar srečevanja s Teboj.
314

{2.6.2015}
Luč evangelija je vodnica vsem, ki sebe dajo na voljo civilizaciji ljubezni.
315

{4.6.2015}
Družbo moramo graditi v luči svetništva in z najbolj oddaljenimi hoditi proti
nebeškemu kraljestvu.
316

{10.6.2015}
V zakramentu evharistije se nam Bog sam na sebi daje.
317

{11.6.2015}
Kjer ni dela, ni dostojanstva.
318

{14.6.2015}
Današnja Cerkev je Cerkev mučencev, mnnožice junaških pričevalcev.
Njihov pogum naj nam bo zgled.
319

{19.6.2015}
Vse vas lepo povabim, da se ustavimo in razmislimo o izzivih, s katerimi se
soočamo ob skrbi za naš skupni dom. #LaudatoSi
Na novo se moramo pogovoriti o oblikovanju prihodnosti našega planeta.
#LaudatoSi

Med šibkostjo revnih in ranljivostjo planeta obstajajo globoke povezave.
#LaudatoSi
Za razumevanje ekonomije in napredka moramo poiskati nove poti.
#LaudatoSi
Vsako živo bitje ima svojo lastno vrednost.
Kot protiutež današnji kulturi odmetavanja smo poklicani k iskanju novega
življenjskega sloga.
"Kriminalno dejanje proti naravi je greh proti nam samim in greh proti
Bogu". (Patriarh Bartolomej)
Ozračje je naša skupna dobrina in ima skupni pomen za vse.
Danes spremembe v ozračju človeštvu predstavljajo enega od najbolj
pomembnih okoljskih izzivov. #LaudatoSi
Naš dom zemlja postaja vse bolj podobna ogromnemu kupu nesnage.
Vsi ti problemi so tesno povezani s kulturo odmetavanja.
Posebno resen problem je dostopnost revnih do kakovostne vode.
#LaudatoSi
Človekovo okolje se slabša vzporedno s slabšanjem stanja narave.
Slabšanje stanja okolja in družbe najbolj prizadene ranljive skupine ljudi.
Oboje moramo slišati: krik zemlje in krik revežev. #LaudatoSi
Izpostavljati prenaseljenost planeta in hkrati spregledati skrajno
potrošništvo na nekaterih delih sveta, zamegljuje resnične probleme.
Dejansko obstaja "ekološki dolg", še posebej globalnega severa do
globalnega juga.
Razvite dežele morajo povrniti te dolgove z omejevanjem potrošnje
neobnovljivih energetskih virov.

Za globalizacijo brezbrižnosti v svetu ni prostora. #LaudatoSi
Ekonomski interesi hitro zatrejo prizadevanja za skupno dobro.
Tesna vez med ekonomijo in tehnologijo je povzročila marginalizacijo vsega,
kar ne prinaša kratkoročnih učinkov.
Vsaka krhka reč, kot je na primer okolje, je nemočna proti interesom
oboževanja trgovanja.
Že bežen pogled na znana dejstva nam pokaže, da naš skupni dom resno in
nepopravljivo propada. #LaudatoSi
Sedanji svetovni sistemi so z mnogih vidikov nevzdržni. #LaudatoSi
Vsaka skupnost je dolžna varovati zemljo in zagotoviti njeno plodnost tudi
za prihajajoče generacije.
"Stvarstvo" je več kot "narava". Vsebuje namreč Božji načrt ljubezni.
#LaudatoSi
Bog z izrednim občutkom skrbi za vsako živo bitje in mu daje njegovo mesto
v svetu.
Krhkost sveta je za vse izziv, da razvijemo umne poti upravljanja in razvoja
ter omejimo svojo nadvlado.
Občasno se bolj zavzemamo za varovanje drugih vrst organizmov kot
obrambi dostojanstva vsakega človeka.
Posebej bi morali biti ogorčeni nad strahotno neenakostjo med nami.
#LaudatoSi
Še kar se nam zdi sprejemljivo, da nekateri sami sebe smatrajo za več
vredne od drugih.
Zemlja je skupna dediščina, kjer so dobrine namenjene vsem. #LaudatoSi
Za verne ljudi to postaja vprašanje zaupanja v Boga.

Doslej človeštvo še nikoli ni imelo tako velike moči, a nihče ne zagotavlja
njene modre uporabe.
Vsaka doba zase skuša zmanjševati zavedanje o lastnih omejitvah.
Zdi se, da ne doumevamo resnosti problemov, ki so pred nami.
Slabšanje razmer v okolju dojemamo preveč počasi.
Trgovanje samo na sebi ne more zagotoviti celovitega razvoja človeka in
družbene vključenosti.
Znanstvenega in tehnološkega razvoja ne moremo enačiti z razvojem
človečnosti in z zgodovino.
Nujno se moramo premakniti naprej v smer revolucije srčne kulture.
Krščanski nauk vidi človeka kot bitje s posebnim dostojanstvom, ki presega
druga živa bitja.
Kultura relativizma vodi posameznika k nadvladi nad sočlovekom in
obravnavi drugih kot manj vrednih.
Povzročiti živalim nepotrebno trpljenje ali smrt pomeni nasprotovati
človekovemu dostojanstvu. #LaudatoSi
Za boj proti revščini in varovanje narave je potreben celovit pristop.
Za domorodne družbe zemlja ne predstavlja surovine, ampak Božji dar in
svet prostor.
Imeti dom je tesno povezano z občutkom osebnega dostojanstva in
prostorom za rast družin.
Svet, ki smo ga prejeli, prav enako pripada tudi zanamcem.
Kakšen svet hočemo zapustiti ljudem, ki prihajajo za nami, otrokom, ki
danes šele odraščajo?
Na preizkušnji je naše lastno dostojanstvo.

Izključno od nas je odvisno, ali bomo zanamcem pustili opustošen planet.
Medsebojna odvisnost nas zavezuje, da v enem svetu razmišljamo o
enotnem načrtu za prihodnost.
Zmanjševanje toplogrednih plinov zahteva poštenost, pogum in
odgovornost. #LaudatoSi
Zmanjšanje proizvodnje in porabe lahko občasno predstavlja možnost za
prenovljeno rast in razvoj.
Vemo, da obnašanje vseh, ki neprestano trošijo in uničujejo, ni trajnostno.
Verniki morajo začutiti izziv življenja, ki je skladen z njihovo vero.
#LaudatoSi
Marsikaj bo potrebno preusmeriti, predvsem pa se moramo spremeniti mi
sami.
Bolj ko je človekovo srce prazno, več potrebe čuti, da kupuje, si prilašča in
troši. #LaudatoSi
Poglabljanje v evangelij ima neposredne posledice na naš način
razmišljanja, čutenja in življenja. #LaudatoSi
Živeti svojo poklicanost k varovanju Božjega stvarstva ne predstavlja le
nekakšne drugorazredne vsebine krščanskega življenja.
Krščanska duhovnost nudi alternativne možnosti za razumevanje kakovosti
življenja.
Celostna ekologija vključuje premislek o našem življenjskem slogu in naših
idealih.
Na tej poti si zapojmo. Naj nas naši boji in skrbi za planet nikoli odvrnejo od
veselja in upanja.
Gospod, objemi nas s svojo močjo in svetlobo, pomagaj nam varovati vsako
življenje in se pripraviti na boljši jutri. #LaudatoSi

320

{20.6.2015}
Laudato Si' – Molitev za našo zemljo
Vsemogočni Bog, prisoten si v širnem vesolju in v vsakem tvojem
najmanjšem bitju.
S svojo blagostjo objemaš vse kar obstaja.
Izlij na nas moč svoje ljubezni, da bomo lahko varovali življenje in lepoto.
Napolni nas z mirom, da bomo zmogli živeti kot bratje in sestre in ne bomo
nikogar prizadeli.
Bog revnih, pomagaj nam na tej zemlji reševati probleme zapuščenih in
pozabljenih, ki so tako dragoceni v tvojih očeh.
Ozdravi naše življenje, da sveta ne bomo plenili ampak varovali, da ne
bomo sejali onesnaženja in uničevanja ampak lepoto.
Dotakni se src vseh tistih, ki se ženejo zgolj za dobičkom na račun revnih in
zemlje.
Nauči nas odkrivati vrednost vsake stvari.
V polnosti opazovanja in občudovanja naj doumemo, da smo ob poti proti
tvoji neskončni luči globoko povezani z vsakim bitjem.
Hvala ti, da si vsak dan z nami.
Prosimo te, opogumljaj nas v našem trudu za pravico, ljubezen in mir.
321

{21.6.2015}
Laudato Si' - Kristjanova molitev s stvarstvom
Oče, slavimo te z vsemi bitji, ki so bila ustvarjena s tvojo vsemogočno roko.
Tvoja so, napolnjena s tvojo prisotnostjo in tvojo blago ljubeznijo.
Hvalim te!

Jezus, Božji sin, vse je bilo ustvarjeno po tebi. V Marijini maternici si se
učlovečil in tako postal del te zemlje. Svet si gledal s človeškimi očmi. Danes
v svoji vstajenjski slavi bivaš v vsakem bitju.
Hvalim te!
Sveti Duh, po svoji luči vodiš ta svet v Očetovo ljubezen in na tej poti
spremljaš zdihujoče stvarstvo. Tvoja prisotnost v naših srcih naj nas
spodbudi, da bomo delali dobro.
Hvalim te!
Troedini Bog, skrivnostna edinost neskončne ljubezni, nauči nas, da te
bomo videli v lepotah vesolja, kjer vse stvari pričujejo o tebi. Naj te slavimo
in se ti zahvaljujemo za vsako bitje, ki si ga naredil. Daj nam milost, da
bomo čutili globoko povezanost z vsem, kar obstaja.
Bog ljubezni, pokaži nam našo vlogo v svetu kot orodje svoje ljubezni do
vseh ustvarjenih zemeljskih bitij, ki jih ti nikoli ne pozabljaš. Razsvetli vse
mogočne in bogate, da se bodo izogibali greha brezbrižnosti, da si bodo
prizadevali za skupno dobro, da bodo podpirali šibke in skrbeli za ta svet, v
katerem živimo.
Reveži in zemlja kričijo: Gospod, pridi k nam s svojo močjo in lučjo,
pomagaj nam varovati vsako življenje, pripravi nas za boljši jutri in prihod
tvojega Kraljestva pravice, miru, ljubezni in lepote.
Hvalim te!
Amen.
322

{23.6.2015}
Božja ljubezen je zastonj. Ničesar ne zahteva v zameno. Vse, kar si želi je, da
jo sprejmemo.
323

{25.6.2015}
V veri nas Jezus sprejema v vsej naši grešnosti in nam s tem daje novo srce,
ki je sposobno ljubiti kakor on sam.

324

{27.6.2015}
Cerkev je mati, ki ima odprto srce za pomoč vsem ljudem, še posebej
najbolj preizkušanim.
325

{30.6.2015}
Kako je čudovito oznanjati Božjo ljubezen, ki nas rešuje in našemu življenju
daje smisel.
326

{2.7.2015}
Velik izziv za vse: prenehajmo uničevati vrt, ki nam ga Bog zaupal vsem v
veselje.
327

{4.7.2015}
Le neizmerna Kristusova ljubezen nam lahko da pravo svobodo in resnično
srečo.
328

{15.7.2015}
Čas je, da spremenimo mišljenje in se nehamo pretvarjati, da naše
dejavnosti nimajo vpliva na lačne.
329

{17.7.2015}
Ko vse propade, ostane le eno upanje: Bog nas ljubi, vsakega od nas!
330

{21.7.2015}
Cerkev je poklicana k vedno večji pozornosti in skrbi za revne.
331

{23.7.2015}
Kdor pomaga bolnim in pomoči potrebnim, se dotika Kristusovega telesa, ki
je živo prisotno med nami.
332

{25.7.2015}
Krščansko pričevanje je konkretno. Besede brez dejanj so prazne.
333

{28.7.2015}
Dragi mladi prijatelji, ne bojte se poroke: Kristus s svojo milostjo spremlja
vse zakonce ki se povežejo z njim.

334

{30.7.2015}
Najmočnejše pričevanje za poroko je zgledno življenje krščanskih zakoncev.
335

{1.8.2015}
Posebej takrat, ko se srečujemo z veliko revščino, je družinska
gostoljubnost najbolj pomembna vrlina.
336

{4.8.2015}
Če bomo Božji ljubezni dovolili, da se vsidra globoko v nas, bomo zmogli
sami sebe darovati bližnjim.
337

{6.8.2015}
V družini se naučimo mnogih kreposti, predvsem ljubezni, ki ne zahteva
vračila.
338

{8.8.2015}
Vsi smo grešniki. Prepustimo se Božjemu usmiljenu, ki nas bo prenovilo.
339

{11.8.2015}
Srečanje s Kristusom lahko popolnoma spremeni naše življenje.
340

{14.8.2015}
Marija je polna milosti in naše pribežališče v času skušnjav.
341

{15.8.2015}
Marijino življenje dokazuje, da Bog velika dela izvržuje skozi najbolj
ponižne.
342

{18.8.2015}
Izkušnja Očetove usmiljene ljubezni naše veselje odpre bližnjemu.
343

{23.8.2015}
Vsakodnevno branje evangelija nam pomaga premagovati sebičnost in
utrjuje v zvestobi Jezusovemu nauku.
344

{25.8.2015}
Kristjan, ki je pretirano navezan na bogastvo, je zašel na napačno pot.

345

{28.8.2015}
Gospod, pomagaj nam, da bomo bolj velikodušni in sočutni do revnih
družin.
346

{1.9.2015}
Danes je molitveni dan za večjo skrb človeka do stvarstva. Molímo in
delújmo.
347

{4.9.2015}
Vojna je mati vsake revščine, neizmerna uničevalka duš in teles.
348

{7.9.2015}
Prosímo Božjo Mater naj pomaga družinam, še posebej tistim, ki so
prizadete zaradi brezposelnosti.
349

{8.9.2015}
Vsaka župnija in verska skupnost v Evropi naj vzame v goste po eno
begunsko družino. #Jubilee #refugeeswelcome
350

{10.9.2015}
Damo Bogu vsakodnevno hvalo?
351

{12.9.2015}
Vsakič, ko se pokrižamo, se za korak približamo veliki skrivnosti presevete
Trojice.
352

{14.9.2015}
Bog ljubi ponižne. Če živimo v ponižnosti, iz naših drobnih prizadevanj
sestavi velike reči.
353

{17.9.2015}
Božja zmaga je zanesljiva kljub nepravičnosti in trpljenju.
354

{18.9.2015}
Naprošam vse, da z menoj molite za mojo pot na Kubo in v Združene
države. Potrebujem vaše molitve!

355

{23.9.2015}
Hvala kubanskemu ljudstvu! Hvala iz vsega srca!
356

{28.9.2015}
Hvala, iz vsega srca! Naj Kristusova ljubezen vedno vodi ameriško ljudstvo!
#GodBlessAmerica
357

{1.10.2015}
Naše življenje ni brezciljno tavanje. Imamo jasen cilj: Očetovo hišo.
358

{3.10.2015}
Vera ni podarjena le zame. Vera je dana zato, da jo veselo delimo z drugimi.
359

{8.10.2015}
Dragi mladi prijatelji, prosite Gospoda za odprto srce, ki se ne bo pustilo
zapeljati lažnim užitkom sveta.
360

{10.10.2015}
Delo je pomembno, a enako pomemben je počitek. Bi se morali bolj učiti
spoštovanja do počitka, predvsem ob nedeljah?
361

{13.10.2015}
Učimo se solidarnosti! Brez nje je naša vera mrtva.
362

{16.10.2015}
Dragi mladi prijatelji, ne bojte se polne predanosti. Kristus nikoli ne
razočara.
363

{20.10.2015}
Korupcija je rak rana družbe.
364

{22.10.2015}
V revežu vidimo obraz Kristusa, ki je zaradi nas nase prevzel revščino.
365

{24.10.2015}
Gospodarski razvoj mora imeti človeški obraz in nikogar ne sme izključevati.

366

{27.10.2015}
Dragi starši, ali si upate "zapravljati čas" z otroki? To je namreč eno od
najpomembnejših vsakodnevnih dejanj.
367

{30.10.2015}
Prosímo svetega nadangela Mihaela, naj nas varuje skušnjav in hudiča.
368

{31.10.2015}
Ne le, da se zaradi samovšečnosti oddaljujemo od Boga, ampak celo pred
soljudmi izpademo smešni.
369

{12.11.2015}
Vsi kristjani smo poklicani k posnemanju Dobrega Pastirja in družinam
pomagati v njihovih težavah.
370

{14.11.2015}
Globoko sem pretresen ob terorističnih napadih v Parizu. Prosim vas, da se
mi pridružite v molitvi za žrtve in njihove družine. #PrayersForParis
371

{15.11.2015}
V veselju danes molim skupaj z rimsko luteransko skupnostjo. Naj Bog
blagoslavlja vse, ki delajo za dialog in krščansko edinost.
372

{19.11.2015}
Vsak človek, prav vsi, smo osebno pomembni v Božjih očeh.
373

{25.11.2015}
Mungu abariki Kenya! Naj Bog blagoslavlja Kenijo!
374

{26.11.2015}
Naj bo moj obisk Afrike znak spoštovanja Cerkve do vseh verstev in naj
okrepi vezi našega prijateljstva.
375

{27.11.2015}
Človeštvo se sooča z selitvami ljudi, kakršnih doslej nismo poznali. Rad bi se
zahvalil Ugandi za njeno gostoljubnost in prijazno sprejemanje beguncev.

376

{28.11.2015}
Močno zaupam Afriki in sadovom milosti, ki jih Gospod pripravlja med
vami.
377

{29.11.2015}
Kjer sta prisotna nasilje in sovraštvo, smo kristjani poklicani k pričevanju za
Boga, ki je ljubezen.
378

{29.11.2015}
V Centralnoafriško rapubliko prihajam kot romar miru in glasnik miru.
379

{30.11.2015}
Prihaja čas za nove Kristusove glasnike, ki bodo še bolj radodarni, bolj
radostni in bolj sveti.
380

{30.11.2015}
Kristjani in muslimani smo si bratje in sestre, zato moramo tako tudi
delovati.
381

{30.11.2015}
Sveto leto usmiljenja nas spominja, da nas Bog pričakuje odprtih rok, kot
oče pričakuje izgubljenega sina.
382

{1.12.2015}
Bog blagoslavljaj Afriko!
383

{8.12.2015}
Naj nas Leto Božjega usmiljenja privede bližje Božji dobroti in ljubezni!
384

{14.12.2015}
Naš vsakodnevni cilj: prenašati Kristusovo dobrosrčnost na vse, ki jo
potrebujejo.
385

{19.12.2015}
Usmiljenje je pot združevanja Boga s človekom, ki odpre srce upanju na
večno ljubezen.

386

{20.12.2015}
Bog se s popolnim odpuščanjem odzove na vsak naš greh ne glede na
njegovo težo.
387

{24.12.2015}
Bog se je zaljubil v nas. Postal je otrok in nam tako pomaga, da ga mi
vzljubimo.
388

{25.12.2015}
Če imaš Kristusa za prijatelja, si vesel, srečen in poln vedrine.
389

{26.12.2015}
Molimo za kristjane, trpeče zaradi preganjanj, ki jih mnogi skušajo
zamolčati.
390

{29.12.2015}
Božje usmiljenje bo vedno večje od vsakega greha.
391

{30.12.2015}
Ker je Bog vedno pripravljen odpuščati, ne more nihče omejiti njegove
ljubezni.
392

{31.12.2015}
Zahvalimo se usmiljenemu Bogu, ki nam venomer stoji ob strani.
393

{5.1.2016}
Usmiljenje, ki še živi, je prišlo od Jezusa iz Nazareta.
394

{8.1.2016}
Kadar se svet zgublja v lagodnost in sebičnost, smo mu kristjani dolžni
pomagati na pot k prebujenju.
395

{12.1.2016}
Če sebe zaupamo Božje roke, lahko presežemo vsako oviro, ki se nam
postavi na naši poti.

396

{15.1.2016}
Vsaka krščanska skupnost bi sredi puščave sebičnosti in brezbrižnosti
morala biti oaza dobrote in topline.
397

{19.1.2016}
Evangelij nas kliče, da revnim in pozabljenim sočutno dajemo pravo upanje.
398

{22.1.2016}
V današnji družbi, v kateri je odpuščanje tako redko, je še toliko bolj
pomembno usmiljenje.
399

{28.1.2016}
Kot kristjani ne smemo biti zaprti sami vase, ampak vedno odprti do drugih
in za druge.
400

{2.2.2016}
Marija, Jezusova Mati! Njegova čudovita dela nam pomagaj podeliti vsem,
ki jih srečujemo.
401

{4.2.2016}
Bog želi živeti med svojimi sinovi in hčerami. Pripravimo mu prostor v srcih.
402

{8.2.2016}
Vstopati skozi sveta vrata za vsakogar, ki Očeta osebno išče, pomeni
odkrivati globine njegovega usmiljenja.
403

{12.2.2016}
Danes je milostni dan. Srečanje s patriarhom Kirilom je Božji dar. Molite za
naju.
404

{12.2.2016}
V Mehiki bom pogledal v oči Device Marije in jo zaprosil, naj nas vedno
milostno varuje. Njej zaupam svoje potovanje.
405

{13.2.2016}
Obraz Mehike je mladost. Ob njej lahko razmišljamo o prihodnosti, o
jutrišnjem dnevu. To nas navdaja z upanjem.

406

{13.2.2016}
Dragi prijatelji Mehičani, nosim vas v srcu. Zaupajmo blaženi Devici iz
Guadalupeja, ki nas s svojo blagostjo neprestano spremlja.
407

{14.2.2016}
Jezus nas čaka in želi ozdraviti naša srca vseh težav, ki nas pritiskajo k tlom.
On je Bog, ki se imenuje Usmiljenje.
408

{14.2.2016}
Naj nam Gospod pomaga premagovati skušnjeve bogastva, nečimrnosti in
napuha, ki nam skušajo uničevati resnico evangelija.
409

{14.2.2016}
V postu premislimo o svojih občutkih, odpremo oči za nepravičnost, in srca
tistim, ki trpijo.
410

{14.2.2016}
Samo gledam te, Mati. Samo vate upiram oči in se molče zaziram v tvoje
obličje. https://t.co/CEBGRLC7ZJ
411

{14.2.2016}
Marija je žena, ki svoj ja reče v predanosti Bogu, ja v predanosti svojim
bratom in sestram. Prosimo, da bi zmogli slediti njenemu zgledu.
412

{15.2.2016}
Med najbolj osiromašene in ogrožene lahko štejemo naš planet. Ob
soočanju z okoljsko krizo, se ne smemo slepiti, da je vse v redu.
413

{15.2.2016}
Vsak človek nosi v sebi hrepenenje živeti v miru in v krajih, kjer so v
tovarištvu in solidarnosti možne spremembe.
414

{16.2.2016}
Bližje mi je družina z obrazom, ki je utrujen od žrtvovanja, kot tista, ki na
zunaj kaže idealno podobno, znotraj pa je neobčutljiva in ne pozna sočutja.

415

{17.2.2016}
Čutim, da ste me Mehičani sprejeli z dobrodošlico, naklonjenostjo in
upanjem. Hvala, ker odpirate vrata svojega življenja.
416

{17.2.2016}
Solze lahko naredijo razpoko, skozi katero se osebno odpremo za
spreobrnjenje.
417

{17.2.2016}
Ne pozabimo, da je Božje usmiljenje naša obramba in moč proti
nepravičnosti, razkroju družbe in zatiranju.
418

{17.2.2016}
Dobiček in kapital nista pomembnejša od človeka kot osebe, lahko pa sta v
službi za skupno dobro.
419

{17.2.2016}
Vsi si moramo prizadevati, da bi delo postalo resničnost človečnosti in
pozitivne prihodnosti.
420

{17.2.2016}
Dragi zaporniki! Ob izkušnji svojih bolečin lahko postanete preroki boljše
družbe, v kateri ne bo nasilja in izklučevanja.
421

{17.2.2016}
Obhajanje Svetega leta usmiljenja pomeni pomeni učiti se, kako preseči
ječo preteklosti. Pomeni verjeti, da se lahko spremenimo.
422

{17.2.2016}
Jezusova milost po vsem svetu objema vsakogar: odprite mu svoja srca!
423

{17.2.2016}
Jezus nas nikoli ne kliče k ubijanju; kliče nas, naj bomo njegovi učenci. Nikoli
nas ne bi pošiljal v smrt. Vabi nas v življenje.
424

{17.2.2016}
Sprašujete me po besedi upanja. Samo en odgovor vam lahko ponudim:
Jezus Kristus.

425

{17.2.2016}
V Jezusu sem našel nekoga, ki je iz mene sposoben narediti najboljše.
426

{17.2.2016}
Naš prvi poklic je, da se naučimo izgovarjati "Oče naš". Oče, pomagaj nam
premagovati skušnjavo vseenosti.
427

{17.2.2016}
Učenje molitve je enako učenju hoje, govorjenja ali poslušanja. Če mi
poveš, kako moliš, ti lahko povem, kako živiš.
428

{18.2.2016}
Hvala Mehiki in Mehičanom. Naj vas vedno spremljata Bog in Blažena
Devica iz Guadalupeja.
429

{3.3.2016}
Odprite svoja srca milosti! Božja milost je namreč močnejša od človeškega
greha.
430

{4.3.2016}
Jezus Kristus s svojo bližino in blagostjo vodi grešnike v kraj milosti in
odpuščanja. To je milost Božja.
431

{5.3.2016}
Naj nas Gospod osvobodi vseh skušnjav, ki nas na naši poti ločujejo od
bistvenih nalog, in nam pomaga ponovno odkriti lepoto vere.
432

{7.3.2016}
V vsem – v mojem življenju, v moji drži, v mojem odnosu do življenjske poti
– se mora konkretno odražati dejstvo, da nam je Bog blizu.
433

{7.3.2016}
Sveto leto usmiljenja je milostna priložnost spodbujati v svetu spoštovanje
življenja in osebno dostojanstvo vsakega človeka.
434

{8.3.2016}
Ob drobnih gestah ljubezni, blagosti ali skrbnosti ljudje začutijo, da je Bog z
nami. Na ta način se odpirajo vrata usmiljenja.

435

{9.3.2016}
Bog nas objema s svojim usmiljenjem. Ponesímo nežnost Božjega objema
drugim, posebej vsem, ki so v pomanjkanju.
436

{12.3.2016}
... da bi bila družinam v potrebah dana ustrezna pomoč in da bi otroci
odraščajo v zdravem in mirnem okolju.
437

{13.3.2016}
Molíte zame!
438

{14.3.2016}
Zakrament sprave nam dovoljuje, da se približamo Očetu, od katerega
imamo zagotovilo odpuščanja.
439

{15.3.2016}
Bog je resnično bogat v usmiljenju, ki ga širi na vse, ki prihajajo k Njemu s
skesanim srcem.
440

{16.3.2016}
Ko pridemo iz spovednice, začutimo Njegovo moč, ki daje novo življenje in
poživlja versko gorečnost. Po zakramentu sprave smo prerojeni.
441

{17.3.2016}
Nihče ne more biti izključen iz Božjega usmiljenja. Cerkev je dom, v katerem
je vsak dobrodošel in nikogar ne zavračamo.
442

{18.3.2016}
Čim večji je greh, tem večjo ljubezen mora pokazati Cerkev do skesanega
grešnika.
443

{19.3.2016}
Na Instagramu začenjam novo potovanje, kjer bom skupaj z vami hodil po
poti Božjega usmiljenja in sočutja.
444

{20.3.2016}
Pridimo k Njemu, in nikar se Ga ne bojmo! Pridimo k njemu in iz dna srca
mu recimo: "Jezus, Vate zaupam!"

445

{21.3.2016}
Vzemímo krščanski poklic resno in živimo kot verni ljudje.
446

{22.3.2016}
Božjemu usmiljenju zaupam vse, ki so izgubili življenje. #Brussels
447

{23.3.2016}
Pomislimo, s kakšno ljubeznijo Jezus skrbi za nas! S kolikšno ljubeznijo
zdravi naša grešna srca! Naši grehi ga nikoli ne prestrašijo.
448

{24.3.2016}
Jezus nas ima rad. Jezus nas ima rad. Brezmejno, vedno, do konca.
449

{24.3.2016}
Maziljeni z oljem veselja stopamo v radost Evangelija.
450

{25.3.2016}
Vtisni, Gospod, v naša srca čutenje vere, upanja in ljubezni ter obžalovanja
naših grehov.
451

{26.3.2016}
Križ je beseda, skozi katero Bog odgovarja na zlo v svetu.
452

{27.3.2016}
Jezus Kristus je vstal! Ljubezen je porazila sovraštvo, življenje je premagalo
smrt, luč je pregnala temo!
453

{28.3.2016}
Vsak kristjan je Kristofor, kar pomeni nosilec Kristusa!
454

{29.3.2016}
Jezus nam je pokazal pravi obraz Boga, ki s svojo močjo ne ruši, ampak ljubi,
za kogar pravičnost ne pomeni maščevanja, ampak usmiljenje.
455

{30.3.2016}
Če se odpremo in sprejmemo, da je Bog usmiljen do nas, bomo v zameno
zmogli odpuščati drugim.

456

{31.3.2016}
Pojav množičnega preseljevanja kaže na resne kulturne zadrege, na katere
se je treba odzvati.
457

{1.4.2016}
Ko stopamo skozi svetoletna vrata z zaupanjem dopustimo Božji milosti, da
spremeni naše življenje.
458

{3.4.2016}
Usmiljenje: most, ki povezuje Boga in človeka, in odpira naša srca upanju,
da smo kljub naši grešnosti večno ljubljeni.
459

{4.4.2016}
Krščanska vera je dar, ki smo ga prejeli po svetem krstu, in nam omogoča
izkušanje Boga.
460

{5.4.2016}
Gospod pričakuje, da smo možje in žene resnice, lepote in moči evangelija,
ki spreminja življenje.
461

{6.4.2016}
Sveto leto je celoletno praznovanje, ko vsak naš trenutek postane
priložnost za rast v svetosti.
462

{7.4.2016}
Rad bi vas opogumil, da v svojem osebnem in družinskem življenju
postanete Kristusove priče dobrotljivosti, solidarnosti in duha služenja
bližnjemu.
463

{8.4.2016}
Veselje ljubezni, ki ga izkušamo v družinah, je tudi veselje za Cerkev.
464

{8.4.2016}
V družini so starši otrokom prvi vzgojitelji v veri.
465

{8.4.2016}
Božja beseda je vir tolažbe za vsako družino, ki jo pestijo problemi in
težave.

466

{8.4.2016}
Srečna družina je za prihodnost sveta odločilna.
467

{8.4.2016}
Družina je vrednota, brez katere družba ne more preživeti. Zato jo je treba
varovati.
468

{9.4.2016}
Naš nauk o poroki in družini ne more biti napačen, če ga navdihuje
sporočilo ljubezni in sočutja.
469

{9.4.2016}
Moč družine se kaže v zmožnosti ljubiti in zmožnosti učiti ljubiti.
470

{9.4.2016}
Nihče naj ne misli, da bi oslabitev družine lahko družbi prineslo kaj dobrega.
471

{9.4.2016}
Ljudje s posebnimi potrebami so za družino dar in priložnost za rast v
ljubezni, medsebojni pomoči in edinosti.
472

{10.4.2016}
V odprtih in skrbnih družinah so revni vedno dobrodošli.
473

{10.4.2016}
Otroka mora čutiti, da je zaželjen. Nikoli ni le pritiklina ali potešitev neke
zasebne potrebe.
474

{10.4.2016}
Vsako novo življenje nas odpre, da bolj spoštujemo popolnost milosti
življenja v njegovih razsežnostih.
475

{10.4.2016}
Ljubezen nam odpira oči in nam omogoča, da opazimo veliko vrednost
človeškega bitja.
476

{10.4.2016}
V družinah se moramo učiti, kako se posnema Jezusova ljubeznivost.

477

{10.4.2016}
Vsaka družina kljub slabostim lahko postane luč v temini sveta.
478

{11.4.2016}
Otroci so čudovit Božji dar in veselje staršev.
479

{11.4.2016}
Zaupanje je tesno povezano s potrpežljivostjo. Veselje iz tega žrtvovanja
obrodi sadove šele po dolgih letih.
480

{11.4.2016}
Sposobnost odpuščanja in zavest, da ti je odpuščeno, temelji na izkušnji
družinskega življenja.
481

{11.4.2016}
Ločenci, ki so stopili v novo partnerstvo, morajo začutiti, da so del Cerkve.
Niso izključeni.
482

{12.4.2016}
Pot Cerkve ni v tem, da nekoga za večno zavrže, ampak da mu izkaže
balzam Božjega usmiljenja.
483

{12.4.2016}
Cerkev se mora v svojem obnašanju zgledovati po Božjem Sinu, ki je
sprejemal vse brez razlik.
484

{12.4.2016}
Razumeti, odpustiti, spremljati in celostno obravnavati. To je opomnik, ki
mora prevladati v Cerkvi.
485

{12.4.2016}
Za otroke je zelo pomembno, da vidijo, da staršem molitev nekaj pomeni.
486

{12.4.2016}
V družini se najhitreje naučimo poslušati in deliti, biti potrpežljivi in
spoštljivi ter si medsebojno pomagati.

487

{13.4.2016}
Gospod dnevno bdi nad družinami, njihovimi težavami in boji, veseljem in
upanjem.
488

{14.4.2016}
Ljubezen je edina luč, ki s svojo svetlobo stalno preseva temino sveta.
489

{15.4.2016}
Kadar za družino pridejo težki časi, zlom lahko prepreči zveza z Jezusom.
490

{16.4.2016}
Danes praznuje rojstni dan Benedikt XVI. Spominjajmo se ga v molitvi in
hvaležnosti Bogu, da ga je dal Cerkvi in svetu.
491

{16.4.2016}
Begunci niso številke, ampak jih je treba jemati kot ljudi z obrazi, imeni in
osebno zgodovino.
492

{17.4.2016}
Vsak poklic v Cerkvi izvira iz Jezusovega sočutnega pogleda. On nam
odpušča in nas kliče, naj mu sledimo.
493

{18.4.2016}
Za vse žrtve potresov na Japonskem in v Ekvadorju prosimo, naj jim Bog ter
naši bratje in sestre dajo potrebno pomoč in podporo.
494

{19.4.2016}
Kraljevska pot miru je tista, po kateri na druge ne gledamo kot na
sovražnike, ki jim je treba nasprotovati, ampak kot na brate in sestre, ki jih
je treba objeti.
495

{20.4.2016}
Ustvariti družino pomeni postati del Božje zamisli, v kateri nastaja svet brez
osamljenih.
496

{21.4.2016}
Klimatske spremembe predstavljajo trenutno enega največjih izzivov za
človeštvo. Ta zahteva odgovor v medsebojni solidarnosti vseh ljudi.

497

{22.4.2016}
V pravem ekološkem pristopu vemo kako varovati okolje, in za pravico,
kako slišati klic zemlje in klic revnih.
498

{23.4.2016}
Dragi mladi prijatelji! Vaša imena so zapisana v nebesih v usmiljenem srcu
Boga Očeta. Bodite pogumni in plavajte proti toku!
499

{24.4.2016}
Dragi mladi! Po Božji milosti lahko postanete pristni in pogumni kristjani ter
pričevalci ljubezni in miru.
500

{25.4.2016}
Vsi smo poklicani k ljubezni in skrbnosti do družinskega življenja, kajti
družina ni problem, ampak je najprej in predvsem priložnost.
501

{26.4.2016}
Razbijmo naše omare z okostnjaki – vsak zase ve, kateri so – in dopustimo
Jezusu, da z darom življenja stopi vanje.
502

{27.4.2016}
Krščansko upanje je dar, ki nam ga Bog daje, če opustimo sebičnost in mu
odpremo srce.
503

{28.4.2016}
Pred duhovnim in moralnim propadom človeštva nas lahko reši samo
neskončna Božja ljubezen.
504

{29.4.2016}
Jezus je presekal zlo pri koreninah. Postal je vrata v odrešenje, ki so v
svojem usmiljenu na široko odprta vsakemu človeku.
505

{30.4.2016}
Delo je človekova osebna pravica in izraža dostojanstvo podobnosti z
Bogom.

506

{1.5.2016}
Prisrčno pozdravljam vse verne Vzhodnih Cerkva, ki danes praznujejo Veliko
noč. Kristus je vstal!
507

{3.5.2016}
Jezus Kristus je utelešena Božja milost, ki je iz ljubezni do nas umrl na križu,
in iz ljubezni do nas vstal od mrtvih.
508

{3.5.2016}
Največja problema v zvezi z delom sta visoka brezposelnost mladih in
nespoštovanje dostojanstva, ki je v možnosti za delo.
509

{4.5.2016}
Prosímo, da bi nam bila ekumenska prizadevanja v pogum in izziv za boljše
medsebojno poznavanje, skupno molitev in sodelovanje pri karitativnih
dejavnostih.
510

{5.5.2016}
Gospod je naš tolažnik. Vsi smo poklicani, da tolažimo svoje brate in sestre
in tako pričujemo, da le Bog lahko omili vzroke naših tragedij.
511

{6.5.2016}
Naše največje veselje je Kristus, ki nam vedno stoji ob strani in nas nikoli ne
zapusti.
512

{7.5.2016}
Ljubezen je po svoji naravi komunikacija, ki nas vodi v odprtost in
sodelovanje. #ComMisericordia50
513

{8.5.2016}
Tebi, ki me iz velike digitalne skupnosti prosiš za blagoslov in molitev
sporočam, da boš dragocen dar moje molitve k Očetu. Ti pa ne pozabi moliti
zame, da bom ostal služabnik evangelija usmiljenja. Franciscus.
514

{9.5.2016}
Jezus se je dvignil v nebesa in je zdaj kot Božji vladar blizu vsakemu od nas v
prostoru in času.

515

{10.5.2016}
Naj izzivi današnjega dne postanejo sila združevanja, s katero bomo presegli
naše strahove in skupaj zgradili boljšo prihodnost za Evropo in svet.
516

{11.5.2016}
Naša govorica in način, kako to povemo, vsaka naša beseda in kretnja bi
morala izražati Božje usmiljenje, obzirnost in odpuščanje.
517

{12.5.2016}
Dragi verniki, prebudite svet! Bodite priče drugačnega načina mišljenja,
delovanja in življenja!
518

{13.5.2016}
Kadar naša srca in delo navdihuje usmiljenost in posvečena ljubezen, bo v
našo komunikacijo vstopila Božja moč.
519

{14.5.2016}
Komunikacija usmiljenja pomeni ustvarjati zdravo, svobodno in bratsko
bližino med Božimi otroci.
520

{15.5.2016}
Pridi, Sveti Duh! Osvobodi nas zaprtosti vase in vlij v nas veselje za
oznanjevanje evangelija.
521

{16.5.2016}
Dar Svetega Duha nam je bil dan v izobilju zato, da bi lahko živeli pristno
vero in dejavno usmiljenje.
522

{17.5.2016}
Svet potrebuje srčnost, upanje, vero in vztrajnost Kristusovih učencev.
523

{18.5.2016}
Sveto leto je srečanje, na katerega Jezus brez izjem vabi vsakogar.
524

{19.5.2016}
Ljubezen in odpuščanje sta otipljiva in vidna znaka, da smo v veri
spreobrnili svoja srca.

525

{20.5.2016}
Trdna zevezanost spoštovanju človekovih pravic temelji na zavesti o izjemni
in edinstveni vrednosti osebe vsakega posameznika.
526

{21.5.2016}
Vsak od nas je lahko most med različnimi kulturami in verami. S tem
ponovno odkrivamo skupni pomen humanosti.
527

{22.5.2016}
Ob prazniku presvete Trojice v sebi obujamo poslanstvo življenja v
povezanosti z Bogom in vsemi ljudmi, ki se oblikuje po povezavah božje
Trojice.
528

{23.5.2016}
V trpečem svetu je usmiljena komunikacija pomoč, s katero tesneje
povezujemo Božje otroke.
529

{24.5.2016}
Bog lahko naša srca napolni z ljubeznijo in nam tako pomaga nadaljevati
našo pot proti deželi svobode in življenja.
530

{25.5.2016}
Bog premaguje sebičnost in smrt z orožjem ljubezni. Njegov sin Jezus je
vsem na široko odprt kot vrata usmiljenja.
531

{26.5.2016}
Jezus nam je sebe dal v evharistiji. Sebe je daroval kot duhovno jed, ki
trajno ohranja življenje.
532

{27.5.2016}
Marija je zgled, kako mora Cerkev nuditi odpuščanje vsem, ki ga iščejo.
533

{28.5.2016}
Na poti vere ostanite stanovitni in neomajno zaupajte v Gospoda. To je
skrivnost našega potovanja!

534

{29.5.2016}
Ob prejemanju obhajila se hranimo z Jezusovim telesom in krvjo. Tako nas
Jezus združuje s svojim telesom.
535

{30.5.2016}
Mi vsi smo skrbniki in ne gospodarji naše zemlje. Vsak od nas je osebno
odgovoren, da skrbi za dragocen dar Božjega stvarstva.
536

{31.5.2016}
V duhu se združujem z vsemi, ki zadnji dan meseca maja posebej častijo
Blaženo Devico Marijo.
537

{1.6.2016}
Vsak Kristusov učenec, ki je čist v srcu in ima čut za življenje, prinaša
Gospodovo luč v svet, v katerem živi in dela.
538

{2.6.2016}
V svetem letu skupaj molímo za duhovnike od 1. do 3. junija.
https://t.co/VJWI1IiNkv
539

{3.6.2016}
Prisluhnimo klicu žrtev in vsem trpečim! Naj nobena družina ne bo brez
doma in noben otrok brez otroštva.
540

{4.6.2016}
Naše duhovništvo se posvečuje v služenju, bližini Božjemu ljudstvu in v
veselju tistih, ki poslušajo Gospoda
541

{5.6.2016}
Svetniki niso nadljudje in niso bili rojeni popolni. A ko so spoznali Božjo
ljubezen, so ji sledili in začeli služiti bližnjim.
542

{6.6.2016}
Odkrivati moramo talente vsakega posameznika in posredovanje vrednot
naj ostane značilnost vsake civilizacije. A hkrati je treba biti odprt do
izkušenj, ki jih imajo drugi.

543

{7.6.2016}
V času pomanjkanja prijateljstva v družbi je naša prva naloga graditev
skupnosti.
544

{8.6.2016}
Varujmo oceane, ki so del globalnege vsakdana, življenjsko pomembni za
oskrbo z vodo in mnoge vrste živih bitij!
545

{9.6.2016}
Razbrati moramo temeljne vrednote naše humanosti, vrednote, po katerih
bomo zmožni in bomo morali sodelovati.
546

{10.6.2016}
Božja dobrota je prisotna v življenju vsakogar, ki z odprtimi očmi ljubezni
skrbi za bolne in razume njihove potrebe.
547

{11.6.2016}
Še posebej v času težav ne obupajte v prošnjah za Gospodovo pomoč.
548

{12.6.2016}
Dragi bolniki, sebe zaupajte Duhu, ki vas s svojo svetlo prisotnostjo ne bo
zapusti.
549

{13.6.2016}
Organizacije po svetu naprošam, da se zavzamejo za vse, ki tiho trpijo
lakoto. #ZeroHunger
550

{14.6.2016}
Prihodnost družbe je v plodnem sodelovanju mladih in starejših.
551

{15.6.2016}
Dragi ostareli prijatelji, Bog vas ne zapušča, ampak ostaja z vami! Z njegovo
pomočjo ste in boste ostali spomin za soljudi.
552

{16.6.2016}
Celo v najtežjih trenutnkih življenja Bog name čaka, me hoče sprejeti in me
pričakuje.

553

{17.6.2016}
Naj v molitvi izkušamo Božje sočutje, polno usmiljene ljubezni.
554

{18.6.2016}
Še bolj kot o znanstvenih dejstvih, nam vesolje govori o veseli skrivnosti
brezmejne Božje ljubezni do nas.
555

{19.6.2016}
V molitvi za Sveti veliki koncil pravoslavne Cerkve, ki se danes začenja na
Kreti, se pridružímo pravoslavnim bratom in sestram.
556

{20.6.2016}
Vsi smo na poti v naš skupni dom v nebesih, kjer bomo lahko v veselju
občudovali skrivnostne lepote vesolja.
557

{21.6.2016}
Ljudje smo za naš lastni razvoj prvi poklicani in prvi odgovorni!
558

{22.6.2016}
Biti kristjan pomeni vključevati celotno svoje osebno življenje v osebo
Jezusa, skozenj pa v osebo Očeta.
559

{23.6.2016}
Naprošam vas, da me med mojim apostolskim potovanjem v Armenijo
spremljate z molitvijo.
560

{24.6.2016}
Uresničevanje polne enotnosti med vsemi Gospodovimi učenci je kot žareča
luč v temi. #PopeInArmenia
561

{25.6.2016}
Trpljenje Armenskega ljudstva je naše trpljenje in del trpljenja Kristusovega
mističnega Telesa. #PopeInArmenia
562

{26.6.2016}
Vesel sem, da sem lahko obiskal Armenijo, prvo ljudstvo, ki je sprejelo
krščanstvo za svojo vero. Zahvaljujem se za prisrčen sprejem.
#PopeInArmenia

563

{26.6.2016}
Naj Armenska Cerkev hodi v miru, in naj med nami v polnosti uresničuje
povezanost. #PopeInArmenia
564

{27.6.2016}
Jezus pričakuje in nas vabi, da mu v globinah srca pripravimo prostor. Se
tega zavedamo?
565

{28.6.2016}
Če je Bog prisoten v našem življenju, nam bo veselje Evangelija prineslo
moč in srečo.
566

{29.6.2016}
Danes Gospod ponavlja vsem pastirjem: sledite mi kljub težavam, in to
tako, da vsem oznanjate evangelij.
567

{30.6.2016}
Jubilejno leto usmiljenja je za vsakega čas sprave.
568

{1.7.2016}
Na delavskem področju je danes nujno potrebno izobraževati in slediti
svetli a zahtevni poti poštenja.
569

{2.7.2016}
Veselje, ki bi ga morali doživeti v družini, ne more biti naključje in slučaj,
ampak normalnost in stalnost.
570

{3.7.2016}
Ljubezen in odpuščanje, kakor Bog ljubi in odpušča. To je življenjski
program, ki ne pozna nobenih prekinitev in izjem.
571

{4.7.2016}
Poletni čas je za mnoge čas počitnic. Prav enako je to ugodna priložnost, ko
lahko poskrbimo za medsebojne odnose.
572

{6.7.2016}
Na vseh ravneh združímo sile, in če je le mogoče, zagotovimo ljubi Siriji mir!
#peacepossible4Syria

573

{7.7.2016}
Ta mesec pri meni ne bo nobenih sprejmov, a ne bom nehal moliti za vas.
Obenem pa vas naprošam, da tudi vi molite zame!
574

{10.7.2016}
Počitnice nudijo čas za počitek in obnovo duha še posebej s pomočjo bolj
temeljitega branja evangelijev.
575

{15.7.2016}
Molim za žrtve v Nici in njihove družine. Boga prosim za notranje
spreobrnjenje vseh nasilnežev, ki so zaslepljeni s sovraštvom.
576

{17.7.2016}
Spomnimo se vseh starejših in bolnih, ki so v poletnih mesecih pogosto še
bolj osamljeni in v še večjih težavah.
577

{25.7.2016}
Dragi mladi! Pokažite svetu, da ste kot mozaik različnih ras, kultur in
ljudstev združeni v Jezusovem imenu! #Krakow2016
578

{25.7.2016}
Dragi mladi! Blagoslavljam vašo pot v Krakov. Naj bo romanje vere in
bratstva. #Krakow2016
579

{26.7.2016}
Dragi mladi! Ostanite povezani v molitvi, da bo SDM obrodil bogate
duhovne sadove. Se vidimo jutri! #Krakow2016
580

{27.7.2016}
Naj živi SDM, v katerega se združujemo v Krakovu! #Krakow2016
https://t.co/6DnrZQxCua
581

{28.7.2016}
Jezus Kristus nas opogumlja, naj stremimo po vzvišenih rečeh. Jezus v času
SDM želi stopiti v naše domove.

582

{28.7.2016}
Gospod rad sodeluje pri dogajanju našega vsakdanjika in nas neprestano
spremlja.
583

{28.7.2016}
Gospod biva med nami in skrbi za nas, a se ne odloča namesto nas.
584

{28.7.2016}
Usmiljeno srce je tako pogumno, da se upa odreči ugodju v korist drugih.
585

{29.7.2016}
Dragi mladi! Danes zvečer Gospod ponavlja vabilo, da bi postali zgled v
služenju bližnjim.
586

{29.7.2016}
Objemimo križ. Jezus je objel goloto, lakoto, žejo, osamljenost, trpljenje in
smrt vseh ljudi vseh časov.
587

{29.7.2016}
Usmiljenemu v dejanjih se ni bati smrti.
588

{29.7.2016}
Želim si, da bi se mi kristjani bili zmožni tako približati bolnim, kot je to
delal Jezus: molče, z občutkom in molitvijo.
589

{30.7.2016}
Jezus nas poziva, naj v življenju pustimo sledove. On spreminja vaše
življenje in življenje soljudi.
590

{30.7.2016}
Bog nas vabi, naj sanjamo: hoče nam pokazati, da svet lahko postane
drugačen.
591

{30.7.2016}
Na svet smo poslani zato, da na njem pustimo sled.

592

{30.7.2016}
Jezus išče takšna srca, ki so prizanesljivo odprta do šibkih. Srca, ki so mehka,
čista in pokorna.
593

{30.7.2016}
Jezus si želi resnična posvečena srca, ki Njegovo odpuščanje živijo in ga
sočutno delijo z bližnjimi.
594

{30.7.2016}
"Zaslužim usmiljenje, ne žrtve!"
595

{31.7.2016}
Velika zahvala, dragi mladi! Sv. Janez Pavel II se veseli v nebesih in vam bo
pomagal, da boste veselje evangelija ponesli povsod, kamor odhajate.
596

{31.7.2016}
Jezus ti vsakodnevno govori. Naj Njegov evangelij postane tvoj. Dovoli mu,
da bo navigator tvojega življenja.
597

{31.7.2016}
Bog te ne upoševa glede na to kdo si, in ne zaradi tega, kar imaš. V Njegovih
očeh si neprecenljiva vrednota.
598

{31.7.2016}
Bog nas ljubi takšne, kakršni smo. Noben naš greh ali napaka ga ne
odvrneta od tega.
599

{2.8.2016}
Skrivnost veselja: nikoli v sebi ne zatiraj pozitivne radovednosti. Vključuj se,
ker je namen življenja, da ga živiš.
600

{4.8.2016}
Božje usmiljenje ne pozna meja. Bog skrbi za srce, ki išče odpuščanje.
#Assisi #Porziuncola
601

{6.8.2016}
Vso srečo športnikom na #Rio2016! Bodite stalni posredniki dobre volje in
pravega športnega duha.

602

{7.8.2016}
Sovraštvu in uničevanju se upremo z dobroto. Čeprav živimo v različnih
kulturah in verskih okoljih, smo vseeno bratje in sestre.
603

{8.8.2016}
Nesoglasja so v družini hitro rešena, če se pogovarjamo.
604

{9.8.2016}
Prosímo za domorodna ljudstva, pri katerih sta pristnost in obstoj vse bolj
ogrožena.
605

{10.8.2016}
Družba, ki jo sestavljajo različne kulture, mora iskati enotnost in
spoštovanje.
606

{12.8.2016}
V veri smo v Očetovim usmiljenem objemu. Njegova ljubezen stalno
odpušča.
607

{14.8.2016}
Marija! Prosímo te, da nam pomagaš moliti s ponižnim srcem.
608

{15.8.2016}
Izročam vas v materinsko varstvo Matere Marije, ki živi v Božji slavi, in nas
neprestano spremlja na naši življenjski poti.
609

{17.8.2016}
Po križu se lahko dotaknemo Božjega usmiljenja in po križu se Božje
usmiljenje dotika nas!
610

{19.8.2016}
Kjer je ljubezen, sta tudi razumevanje in odpuščanje.
611

{22.8.2016}
Usmiljenje ne pomeni le, da je nekdo dober človek ali v smislu
sentimentalnosti. Z usmiljenjem se meri, v kolikšni meri smo pristni
Jezusovi učenci.

612

{23.8.2016}
Nove oblike suženjstva, kot so preprodajanje organov, prisilno delo ali
prostitucija, so zločin proti človeštvu.
613

{26.8.2016}
S podporo trpečim lahko pomagamo graditi boljši svet.
614

{27.8.2016}
Naj med izrednim svetim letom usmiljenja močan sunek vetra svetosti
potegne čez vso Ameriko.
615

{28.8.2016}
Preprosta dnevna molitev: "Gospod, grešnik sem; pridi s svojo milostjo!"
616

{29.8.2016}
Naj nas Božje usmiljenje do nas zgane, da bomo tudi mi usmiljeni do
bližnjih.
617

{31.8.2016}
K rasti v humanosti nam pomaga služenje vsem potrebnim z ljubeznijo in
ustrežljivostjo.
618

{1.9.2016}
Bog nam je dal zemljo, da jo spoštljivo obdelujemo in ohranjamo v
ravnovesju.
619

{2.9.2016}
Usmiljena ljubezen pomeni, da se vsakodnevno približamo življenjskemu
robu, na katerega so ljudje odrinjeni.
620

{3.9.2016}
Posnemajmo Mater Terezo, ki je svoje življenje na poti v svetost vodila po
delih usmiljenja.
621

{4.9.2016}
Vzemimo si k srcu nasmeh matere Tereze in ga ponesimo vsem, ki jih na
naših poteh srečamo. https://t.co/YNGkhd9Z6m

622

{5.9.2016}
Kdor gradi na Bogu, gradi na skali. Bog je vedno zanesljiv, tudi takrat, ko
nam vere zmanjkuje.
623

{6.9.2016}
Kako velik dar je Gospodov nauk o odpuščanju, po katerem se lahko
dotaknemo Očetovega usmiljenja!
624

{7.9.2016}
Kadar se kesamo, nam Bog vedno odgovori z usmiljenjem.
625

{8.9.2016}
Naloga, iz katere se nihče od nas ne more čutiti izključenega je, da smo
današnjemu svetu pričevalci usmiljenja.
626

{9.9.2016}
Bog je vsakodnevno prisoten in trka na vrata našega srca.
627

{11.9.2016}
Božja beseda lahko ponovno oživi otrdelo srce.
628

{12.9.2016}
Pozdravljam vse športnike, ki so se zbrali na paraolimpijskih igrah. Šport je
priložnost za rast in prijateljstvo.
629

{13.9.2016}
Prosímo za takšno vero, po kateri bomo v kakršnihkoli življenjskih
okoliščinah zaupali v Boga.
630

{14.9.2016}
Cerkev mora v vsakem primeru odpuščati tako na široko, kot nam je to
pokazal Jazus na križu in Marija ob njegovih nogah.
631

{15.9.2016}
Cerkev je poklicana, da z Jezusom hodi po poteh tega sveta in se tako sooča
s sedanjimi humanitarnimi potrebami.

632

{16.9.2016}
Samo ponižni v Gospodu lahko okusijo veličino njegove milosti.
633

{17.9.2016}
Konkreten znak, da smo zares srečali Jazusa je veselje, ki ga pokažemo ob
pogovoru o njem z drugimi ljudmi.
634

{18.9.2016}
Kot kristjani smo poklicani v misijonarstvo evangelija.
635

{19.9.2016}
Misijonarstvo, ki je edina pot Jezusovih učencev, se izvaja s služenjem.
636

{20.9.2016}
Vsako srečanje z bližnjim je seme, ki lahko zraste v cvetoče drevo, pod
katerim se bodo mnogi spočili in okrepčali.
637

{21.9.2016}
Dialog se rodi, ko sem zmožen svoje bližnje spoznati kot Božji dar, in
sprejeti, da mi imajo nekaj povedati.
638

{22.9.2016}
Bolj ko se prepustimo Božjemu objemu, bolj bo naše življenje prenovljeno.
639

{23.9.2016}
Bog se nikoli ne utrudi ponujati svojega usmiljenja. Če ga le prosimo.
640

{24.9.2016}
Skupaj stopímo na pot skrbnega odnosa do sočloveka in Stvarstva, ki je naš
skupni dom.
641

{25.9.2016}
Svet potrebuje konkretne zglede solidarnosti, še posebej zaradi skušnjeve
brezbrižnosti.
642

{26.9.2016}
V bratu, ki mu ponudimo pomoč, spoznavamo prezrti Božji obraz.

643

{27.9.2016}
Spodbujajmo trajnostni turizem, ki spodbuja razvoj in srečevanje z
lokalnimi prebivalci ter tako odpravlja različne vrste diskriminacije.
644

{28.9.2016}
Čudovito bi bilo pustiti za seboj svet boljši kot je bil, ko smo vanj vstopili.
645

{29.9.2016}
Gospod je nadangelom zaupal nalogo varuhov človeštva.
646

{30.9.2016}
Gospod Jezus, s svojim križem osenči ljudstva, ki se vojskujejo. Naj najdejo
pot do premirja, dialoga in odpuščanja.
647

{30.9.2016}
Danes se odpravljam v Gruzijo in Azarbejdžan. Prosim vas, da me
spremljate s svojimi molitvami, da bomo lahko vsi skupaj sejalci miru,
edinosti in usklajenosti.
648

{1.10.2016}
Revni in šibko so Kristusovo telo, ki kliče kristjane vseh veroizpovedi.
649

{1.10.2016}
Gospoda ni mogoče spoznati z velikimi zamislimi in obsežnimi raziskavami,
ampak prej z majhnostjo in ponižnostjo zaupljivega srca.
650

{2.10.2016}
Naj Gospod, ki je usvaril harmonijo reznolikosti, na veke varuje to ljubljeno
deželo na Kavkazu.
651

{2.10.2016}
Dialog z vsemi so molitve za vse: naš namen je, da prinašamo ljubezen tja,
kjer je sovraštvo, in odpuščanje med razžaljene.
652

{2.10.2016}
Bog svet spreminja tako, da spreminja naša srca. Če najde odprto in
zaupanja vredno srce, lahko dela čudeže.

653

{3.10.2016}
Mariji izročam v varstvo vse nedolžne žrtve po svetu, ki so prestrašene in
trpijo zaradi vojnih konfliktov.
654

{4.10.2016}
Sveti Frančišek, uči nas biti orodje miru, ki prihaja od Boga. #LaudatoSi
655

{5.10.2016}
Ekumenski in medverski dialog ni prestiž, ampak nekaj, kar naš svet, ki je
ranjen zaradi nasprotovanj in razdeljenosti, nujno potrebuje.
656

{6.10.2016}
Po ljubezni je Bog, ki se kliče Bog Ljubezni, prišel na svet.
657

{7.10.2016}
Molitev rožnega venca me vedno spremlja. Je molitev za navadne ljudi in za
svetnike, predvsem pa molitev iz srca.
658

{8.10.2016}
Naša Gospa želi vsem nam prinašati véliki dar Jazusa, z njim pa njegovo
ljubezen, mir in njegovo veselje.
659

{9.10.2016}
Kristjani imamo Mamo, ki je ista kot Jezusova; imamo Očeta, ki je isti kot
Jezusov. Nismo sirote!
660

{10.10.2016}
Upanje je sestavni del vsake zaporne kazni! #NoDeathPenalty
661

{11.10.2016}
Če hočemo živeti veselo, moramo opustiti jezo, srditost, nasilje in
maščevanje.
662

{13.10.2016}
Evangelij se živi tako, da pomagaš najmanjšim in najbolj ranljivim.
#migrants

663

{13.10.2016}
Vse otroke migrante izročam v varstvo svete Nazareške Družine.
664

{13.10.2016}
V krščanski skupnosti ne more nihče biti tujec. #migrants
665

{13.10.2016}
Otroci imajo pravico do zdravega in varnega družinskega okolja. #migrants
666

{14.10.2016}
Kljub naši grešnosti Bog nikoli ne neha čakati na našo dobroto.
667

{15.10.2016}
Sv. Terezija Avilska nas na poti v Božjo bližino in izboljšanju življenja vabi v
bolj globoko molitev.
668

{16.10.2016}
Pogumno stopímo na pot svetništva!
669

{17.10.2016}
Naj te nič ne odvrne od rastí prijateljstva z Bogom.
670

{18.10.2016}
Gospod, pomagaj nam! Daj nam mir in naše korake vodi po poti miru.
Marija, naša mati, prosi za nas.
671

{19.10.2016}
Svetost pomeni z vso ljubeznijo in odprtostjo pričevati krščanstvo v
vsakdanjem življenju.
672

{20.10.2016}
Neprestano skušajmo biti združeni z Jezusom. Še posebej mu sledimo na
križevem potu.
673

{21.10.2016}
Vsi bolni, vsi revni in prav enako vsi nerojeni so osebe po Božji podobi in
zaslužijo naše največje spoštovanje.

674

{22.10.2016}
"Ne bojte se! Odprite vrata Kristusu!" – Sveti Janez Pavel II, 22. oktobra
1978 https://t.co/WBG5K22Zdi
675

{23.10.2016}
Mi smo učenci, a hkrati tudi misionarji, ki prinašamo Kristusa, kamorkoli
nas k temu pokliče.
676

{25.10.2016}
Danes je najbolj nujno, da se politika in ekonomija osredotočita na služenje
življenju.
677

{26.10.2016}
Ljubezen se uresničuje v potrpežljivem trudu ljudi, ki svoje življenje
namenijo poslušanju soljudi in sočutju do drugih.
678

{27.10.2016}
Logika dobrodelnosti je v pripravljenosti, da ob popolni odpovedi vsemu
prevladata edinost in ljubezen.
679

{28.10.2016}
Prosímo za vse zapostavljene brate in sestre, ki za zvestobo Gospodu
plačujejo visoko osebno ceno.
680

{29.10.2016}
Opustimo obsojanje in spregovorimo v jeziku usmiljenja.
681

{30.10.2016}
Prosim, zares prosim, prosite, da bo moje potovanje na Švedsko prispevalo
k edinosti kristjanov.
682

{31.10.2016}
Edinost kristjanov je prednost, saj spoznavamo, da nas več reči povezuje
kot razdružuje. https://t.co/QEkTcrgmXn
683

{31.10.2016}
Prosímo Gospoda, naj njegova beseda, ki je vir svetlobe in življenja, pomaga
kristjanom k vse močnejši edinosti.

684

{1.11.2016}
Nebeški Oče pazi na nas. Njegov pogled ljubezni nas navdihuje, da lahko
razčiščujemo svojo prihodnost in stopamo na pot enotne prihodnosti.
685

{1.11.2016}
Svetniki so odkrili skrivnost izvirne sreče, ki leži globoko v duši in izvira iz
Božje ljubezni.
686

{2.11.2016}
Ko v veri obiskujemo grobove naših ljubljenih pokojnikov, lahko tudi
molimo za vse tiste, ki se jih nihče ne spominja.
687

{3.11.2016}
Življenje kristjana je pot; a ne žalostno popotovanje, ampak veselo.
688

{4.11.2016}
Naj nas zgane pozorno Božje oko! Bog od nas želi, da smo žive mladike
Njegovega sina Jezusa
689

{5.11.2016}
Odpuščanje je bistvo ljubezni, po kateri je omogočeno sprejemanje in
popravljanje napak.
690

{6.11.2016}
Nobena celica ni tako samotna, da bi Bogu ne bila dostopna. Njegova
ljubezen seže povsod. Molim zato, da bi za to ljubezen vsakdo odprl svoje
srce.
691

{7.11.2016}
Prerokbe nam kažejo, da nekje obstaja bolj resnično, lepše dobro, večje od
večjega, h kateremu smo mi vsi poklicani.
692

{10.11.2016}
Nikoli ne smemo pozabiti na lepoto, ki je človeštvu tako zelo potrebna!
693

{11.11.2016}
Dragi prijatelji, nikoli ne pozabite, da ob srečevanju z ljudmi, ki so v
pomanjkanju, srečujemo Jezusa samega.

694

{12.11.2016}
Stojim pred Svetimi vrati in prosim: Gospod, pomagaj mi k zaupljivemu
odpiranju vrat mojega srca!
695

{13.11.2016}
Če hočeš najti Boga, ga išči tam, kjer se skriva: v pomoči potrebnim, bolnim,
lačnim, zapornikom.
696

{14.11.2016}
Proti svetu, ki je okužen z virusom brezbrižnosti, so dela usmiljenja
najboljše orožje.
697

{15.11.2016}
Če bo vsak od nas vsak dan naredil samo eno delo usmiljenja, bo za svet to
prava revolucija!
698

{16.11.2016}
Za dobroto ni potrebno potovati daleč ali delati velikih projektov. Pogosto
našo pomoč potrebujejo najbližji.
699

{17.11.2016}
Ne zadostuje, da človek sam izkusi Božjo milost. Potrebno je tudi, da po taki
izkušnji postaneš znanilec in orodje milosti za bližnje.
700

{18.11.2016}
Če hočeš srce napolniti z ljubeznijo, bodi usmiljen!
701

{19.11.2016}
Božje usmiljenje do nas je navezano na naše usmiljenje do bližnjega.
702

{20.11.2016}
Življenje Cerkve, človeštva in celotnega vesolja izročamo v roke Gospoda in
ga prosimo, naj na nas razlije svojo milost.
703

{20.11.2016}
Danes zapiramo Sveta vrata in se Bogu zahvaljujemo za podarjeni čas
izjemnih milosti.

704

{21.11.2016}
S hvaležnostjo se spominjajmo posvečenih v kontemplativnih redovih, ki v
zaprtih samostanih molijo za Cerkev in za svet.
705

{22.11.2016}
Zelo si želim, da bi prihodnja leta bila polna usmiljenja in bi tako vsak človek
lahko izkušal Božjo dobroto in blagohotnost!
706

{23.11.2016}
Naj nam Sveti Duh pomaga potrpežljivo zdržati v težavah in biti ponižen in
preprost pri dajanju nasvetov.
707

{24.11.2016}
Odpreti se moramo drug drugemu. Če se ne bomo, bomo tudi kristjani še
naprej ostali ločeni.
708

{25.11.2016}
Mnogo žensk živi težko življenje in trpi zaradi nasilja! Gospod želi, da bi bile
svobodne, njihovo dostojanstvo pa spoštovano.
709

{27.11.2016}
Advent je čas, v katerem potujemo proti Jezusu in njegovemu kraljestvu
pravičnosti in miru.
710

{28.11.2016}
Usmiljenje ni postranska dejavnost življenja Cerkve, ampak je del njenih
temeljev, v katerih se občuti globoka resnica Evangelija.
711

{29.11.2016}
Jezus nas kliče, da kot njegove priče postanemo prenašalci veselja in
medsebojne povezanosti.
712

{30.11.2016}
Na današnji praznik sv. Andreja se z bratsko naklonjenostjo spominjam
patriarha Bartolomeja, molim zanj in za Cerkev, ki mu je zaupana.

713

{1.12.2016}
Danes se spominjamo blaženega Charlesa de Foucaulda, ki je rekel, da je
vera poklic, kjer v vsakem človeku gledamo Jezusa.
714

{2.12.2016}
Vse ljudi dobre volje pozivam, naj delujejo proti trgovini z ljudmi in
sodobnim oblikam suženjstva.
715

{3.12.2016}
Vsi smo poklicani, da začnemo z misijonskim poslanstvom in na vse kraje in
vsem ljudem prinašamo Božje sporočilo ljubezni.
716

{4.12.2016}
Advent je čas, v katerem svoja srca pripravimo za prihod Kristusa, našega
Odrešenika in upanja.
717

{5.12.2016}
Jezus nas uči, da se je treba vedno osrediščiti na bistvo in odgovorno
prevzemati svoje poslanstvo.
718

{6.12.2016}
Jezus daje smisel mojemu življenju na zemlji in upanje za življenje, ki
prihaja.
719

{7.12.2016}
Cerkev ne raste s spreobračanem nevernikov, ampak takrat, kadar je
privlačna.
720

{8.12.2016}
Od Matere Marije se lahko učimo ponižnosti v srcu, ki je odprto za
sprejemanje Božjih darov.
721

{9.12.2016}
Skupno prosimo za žrtve genocida, in skupaj se trudimo, da se ta kriminalna
dejanja po svetu ne bi več dogajala.

722

{10.12.2016}
Vsi moramo odločno delati tako, da ne bo nihče prikrajšan pri udejanjanju
temeljnih človekovih pravic.
723

{11.12.2016}
Advent naj bo čas upanja. Pripravljamo se na srečanje z Gospodom, ki
prihaja, da se sreča z nami.
724

{12.12.2016}
Ob prazniku Naše gospe iz Guadalupe ji vsa ameriška ljudstva in cerkvene
misijone te celine priporočamo v varstvo.
725

{13.12.2016}
Danes vsakemu in vsaki od vas predlagam, naj se ozre na svojo preteklost in
na darove, ki nam jih je Bog dal.
726

{14.12.2016}
Prav zdaj je pravi trenutek, da sprostimo ustvarjalnost usmiljenja in kot
sadove milosti izvedemo nove naloge.
727

{15.12.2016}
Od vsega mora postati najbolj pomembna Božja ljubezen, ki v srcu vsakega
posameznika vidi najbolj skrite želje.
728

{16.12.2016}
Odpuščanje je najbolj viden znak Očetove ljubezni, na katero je Jezus kazal
vse svoje življenje.
729

{17.12.2016}
Hvala lepa za vso vašo prijaznost. Ne pozabíte moliti zame.
730

{18.12.2016}
Z vsemi migranti po svetu izražam osebno solidarnost. Hvala vsem, ki jim
pomagate: sprejemanje bližnjih namreč pomeni osebno sprejemanje Boga!
731

{19.12.2016}
Nobena reč, ki jo skesan grešnik položi pred Božjo milost ne more biti
izključena iz njegovega odpuščanja.

732

{20.12.2016}
Usmiljenje je konkretno dejanje Božje ljubezni, ki ob odpuščanju
preoblikuje in spreminja naše življenje.
733

{21.12.2016}
Usmiljenje spodbuja veselje, kadar so naša srca odprta k upanju novega
življenja.
734

{22.12.2016}
Približuje se rojstni dan Jezusa, ki je nase vzel breme človekove šibkosti.
735

{23.12.2016}
Gospod je postal človek, da bi se nam pridružil na poti našega vsakdana.
736

{24.12.2016}
Tudi mi lahko – enako kot so betlehemski pastirji – presenečeno strmimo in
se čudimo otroku Jezusu, Božjemu Sinu.
737

{25.12.2016}
Kristus se je rodil za nas, zato se veselimo dneva odrešenja.
738

{26.12.2016}
Na praznik svetega Štefana se spominjamo mučencev današnjega in
včerajšnjega časa. Prosímo, da bi zlo zmogli presegati z dobroto in sovraštvo
z ljubeznijo.
739

{27.12.2016}
Božič ima predvsem okus po upanju, saj kljub temini našega življenja Bog
vedno sije s svojo lučjo.
740

{28.12.2016}
Bog, ki je zaljubljen v nas, vabi k sebi z vso svojo blagostjo, ki jo je kot nam
enak izkazal ob rojstvu v revščini in uboštvu.
741

{29.12.2016}
Naj se nas dotakne odrešujoča blagost. Približajmo se Bogu, ki se približuje
nam. Ustavimo se in se zazrimo v jaslice.

742

{30.12.2016}
Sveta nazareška Družina! Pomagaj nam spoznati sveto naravo družine in
njene lepote v Božjem načrtu človečnosti.
743

{31.12.2016}
Ob koncu leta se spomnimo dnevov, tednov in mesecev našega življenja.
Zahvalímo se in vse skupaj izročimo Gospodu.
744

{1.1.2017}
Z namenom, da bosta po svetu zavladala mir in usmiljenje, novo leto
izročímo Mariji, Božji Materi.
745

{2.1.2017}
Ob začetku novega leta pošiljam vsem ljudstvom in državam prisrčne želje
za mir.
746

{3.1.2017}
Naj nenasilje postane temeljno vodilo naših odločitev, vzpostavljanja
odnosov in našega delovanja.
747

{4.1.2017}
Če hoče kdo biti pravi Jezusov učenec, mora prevzeti tudi njegov nauk o
nenasilju.
748

{5.1.2017}
Naj usmiljenje in nenasilje vodita naše medsebojne odnose.
749

{6.1.2017}
Podobno kot trije Modri lahko tudi mi pozorno, neutrudno in pogumno
potujemo v iskanju nevidnega Boga, ki se je rodil sredi med nami.
750

{7.1.2017}
Danes imejmo v spominu krščanske brate in sestre z Vzhoda, katolike in
pravoslavne, ki danes praznujejo Božič.
751

{8.1.2017}
Prosímo Devico Marijo, naj nam pomaga slediti Kristusu po poti vere in
usmiljenja, po poti, na katero smo stopili ob krstu.

752

{9.1.2017}
Pravega miru ne bomo dosegli s tem, da vsak neprestano poudarja le svoje
lastne pravice, in se pri tem ne ozira na to, kar je dobro za sočloveka.
753

{10.1.2017}
Osebno upam, da bodo države in njihovi prebivalci vse bolj ustvarjali nove
priložnosti za skupno delo in graditev pravega miru.
754

{11.1.2017}
Vsakdo lahko prispeva h kulturi usmiljenja, kjer nihče ne gleda na bližnjega
s pomilovanjem.
755

{12.1.2017}
Posebej nemočni so mladi migranti brez spremstva odraslih. Vsakdo naj jim
ponudi pomoč.
756

{13.1.2017}
Otroci, ki so prisiljeni bežati – še posebej tisti, ki bežijo sami – so najbolj
ranljivi in najbolj pomoči potrebni. Molímo zanje in jim pomagajmo!
@M_RSection
757

{14.1.2017}
Mlada dekleta in fantje so globoko prizadeti zaradi brezobzirnega
izkoriščanja, zasužnjevanja in trgovine z ljudmi. Naj Bog blagoslovi vse, ki
poskrbijo za njihovo osvoboditev. @M_RSection
758

{15.1.2017}
Naj Sveta Družina varuje vse mladoletne migrante; naj na poti spremlja vse
ranljive in prezrte. @M_RSection
759

{16.1.2017}
Dokler ne bo do zadnjega človeka prenehalo kršenje pravic posameznika in
lastne osebnosti, ne bo pravega miru.
760

{17.1.2017}
Mir je dejavna vrlina, ki vsakega človeka in celotno družbo kliče k
vključevanju in sodelovanju.

761

{18.1.2017}
Naša potreba po edinosti z Jezusom Kristusom izhaja iz globoke notranje
vere.
762

{19.1.2017}
V edinost kristjanov smo poklicani, ker smo poklicani v Kristusa. Živeti
hočemo v edinosti, ker hočemo slediti Kristusu in živeti v njegovi ljubezni.
763

{20.1.2017}
Edinost kristjanov ni plod človeškega napora, ampak dar, ki prihaja od
zgoraj.
764

{21.1.2017}
S sv. Dominikom pravim: “stopamo naprej v veselju z mislijo na našega
Odrešenika”. #OP800
765

{22.1.2017}
Sožitje v ljubezni se začne, ko skupaj oznanjamo čudeže, ki jih je Bog storil
za nas.
766

{23.1.2017}
“Ne bojte se, ker sem med vami.” Da bi se v današnjem času zmogli
pogovarjati v upanju in zaupanju.
767

{24.1.2017}
Ponudimo ljudem našega časa zgodbe, ki so označene kot “dobre novice”.
https://t.co/FGXW62wtcr
768

{25.1.2017}
Z vso ljubeznijo stalno ponavljam, da je edinost Krščanstva mogoče doseči s
skupnim delom, pogovorom, molitvijo in oznanjanjem Evangelija.
769

{26.1.2017}
Podobno kot rastlina raste iz semena, ki pade v zemljo, upanje omogoča
razcvet novemu življenju.

770

{27.1.2017}
Danes se v svojem srcu spominjam vseh žrtev holokavsta. Naj njihovo
trpljenje in njihove solze ne bodo nikoli pozabljene.
771

{28.1.2017}
Božje kraljestvo je kot skrito seme že med nami. Vsako čisto oko je
sposobno videti njegov razcvet.
772

{29.1.2017}
Gospod, Bog miru, usliši našo molitev in prinesi mir Sveti Deželi. Shalom,
salaam, mir!
773

{30.1.2017}
Vse je mogoče, če se na Boga obrnemo z molitvijo. Vsak od nas lahko
prispeva h graditvi miru.
774

{31.1.2017}
Posnemajmo držo, s kakršno je Jezus pristopal do bolnikov: za vsakega je
poskrbel, z njimi je sočustvoval in jim v srcu zbujal upanje.
775

{1.2.2017}
Bog želi, da smo si med seboj bratje in sestre, in da živimo tako, da
človeštvo postane velika družina sožitja v različnosti.
776

{2.2.2017}
Posvečeno življenje je Božji dar, dar Boga Cerkvi, dar Boga svojemu
ljudstvu.
777

{3.2.2017}
Naj nikoli ne pozabimo moliti drug za drugega. Molitev je najmočnejša.
778

{4.2.2017}
Zganite se! Zaživite polno življenje! In ko bodo drugi videli tvoje pričevanje,
se bodo morda vprašali, zakaj živiš tako.
779

{5.2.2017}
Neverniki in vsi tisti, ki Boga ne iščejo, morda nikoli niso doživeli izziva, ki bi
ga spodbudili pričevalci vere.

780

{6.2.2017}
Biti vernik pomeni učiti se, kako gledati z očmi vere.
781

{7.2.2017}
Da bi slišali jok mnogih zasužnjenih otrok! Ob bolečini ne sme nihče ostati
ravnodušen.
782

{8.2.2017}
Vsi, ki se ukvarjajo s trgovino z ljudmi, so pred Bogom brezpogojno
odgovorni. Molímo za spreobrnjenje src! @M_RSection
783

{9.2.2017}
Upanje razširi pogled in nam omogoča, da sanjamo nepredstavljivo.
784

{10.2.2017}
Sočustvujmo z brati in sestrami, ki jih tarejo bolezni. Ostanimo blizu tudi
njihovim družinam.
785

{11.2.2017}
Rad bi vas spodbudil, da se ozrete na Marijo Mater revežev, zanesljivo
znamenje Božje ljubezni do vsakega človeka.
786

{12.2.2017}
Treba je spoštovati dostojanstvo otroka. Prosímo, da bi izrabljanje otrok za
vojake bilo za vedno zbrisano s sveta.
787

{13.2.2017}
Bogu ne smemo nikoli postavljati pogojev! Zaupanje v Boga pomeni, da se
predamo njegovim načrtom brez vsakršne zahteve.
788

{14.2.2017}
Dober občutek je vedeti, da Gospod nase prevzema našo krhkost in nas s
svojo močjo potrpežljivo vedno znova postavlja na noge.
789

{15.2.2017}
Nekulturnega odmetavanja dobrin nas Jezus ni učil. Vsak človek je moj brat,
brez omejitev narodnosti, družbene pripadnosti ali religije.

790

{16.2.2017}
Vabim vas, da se pridružite boju proti revščini v materialnem in duhovnem
pomenu. Skupaj lahko zgradimo mir in mostove prijateljstva.
791

{17.2.2017}
Mladostno srce ne prenaša nepravičnosti in se ne uklanja nekulturnemu
odmetavanju, niti globalizaciji brezbrižnosti.
792

{18.2.2017}
Kako pogosto nas Gospod v Svetem pismu nagovarja, naj bomo gostoljubni
do popotnikov in tujcev, in hkrati spominja, da smo tudi mi sami tujci!
793

{19.2.2017}
Da bi nas zdramil Sveti Duh in opogumil za iskanje novih poti oznanjevanja
evangelija!
794

{20.2.2017}
Zlo je nalezljivo, prav tako dobrota. Da bi se okužili z dobroto in jo širili!
795

{21.2.2017}
Bog bolje od nas ve, kaj potrebujemo. V to moramo verjeti, saj so njegova
pota drugačna od naših.
796

{23.2.2017}
Ne podcenjujte pomena osebnega zgleda. Je bolj pomenljiv kot tisoč besed,
tisoče všečkov ali povezav na YouTube video.
797

{23.2.2017}
Jezus Petru ključev ni zaupal zato, da bi zapiral vrata v nebeško kraljestvo,
ampak, da bi jih odpiral.
798

{24.2.2017}
Kristjanovo srce se vedno veseli. Vedno. Veselje je dar, ki ga ohranjamo za
delitev s soljudmi.
799

{25.2.2017}
Če razglašamo Jezusovo ljubezen in sočutje, postajamo apostoli
evangeljskega veselja. In veselje je nalezljivo.

800

{26.2.2017}
Vabim vas, za ohranjate molitev in se bo tako lahko uresničevala Jezusova
želja, da bi bili vsi eno.
801

{27.2.2017}
Kadar je tvoja pot negotova in se opotekaš, ti Bog v svojem bogastu milosti
poda roko in te ponovno dvigne.
802

{28.2.2017}
Molitev je ključ do Jezusovega usmiljenega srca.
803

{1.3.2017}
Postni čas je začetek nove poti, ki vodi k zanesljivemu cilju Vstajenja,
Kristusovi zmagi nad smrtjo.
804

{2.3.2017}
Bog nam je vedno zvest in nas niti za trenutek ne preneha ljubiti, slediti
našim korakom in hiteti za nami, kadar zaidemo z njegove poti.
805

{3.3.2017}
Post ne pomeni le zdržek od hrane. Pomeni tudi deliti hrano z lačnimi.
806

{4.3.2017}
Post nas resno kliče k spreobrnitvi. To je Božji klic, naj se z vsem srcem
vrnemo k Njemu.
807

{5.3.2017}
Zase in za svoje najbližje sodelavce, s katerimi se bomo do petka umaknili iz
javnosti, iskreno naprošam za molitev.
808

{5.3.2017}
Jezus je zvesti prijatelj, ki nas nikoli ne zapusti. Tudi če grešimo, potrpežljivo
čaka na našo vrnitev.
809

{10.3.2017}
Ne lotimo se posta s kislim obrazom, ampak z nasmehom na ustnicah.

810

{11.3.2017}
Od ljubezni do sovraštva je pot enostavna. Obratna, od sovraštva do
ljubezni, pa težja; a ta prinaša mir.
811

{12.3.2017}
Post je primerno obdobje, da obnovimo svojo zavezo s Kristusom tako, da
živimo njegovo besedo, njegove zakramente in v občestvu z bližnjimi.
812

{13.3.2017}
Naj nas Sveti Duh vodi po poti resničnega spreobrnjenja, da bomo lahko
ponovno odkrili dar Božje besede.
813

{14.3.2017}
Molimo drug za drugega, da bomo zmožni odpirati vrata šibkim in revnim.
814

{15.3.2017}
Božja beseda nam pomaga spoznavati in ljubiti življenje, še posebej tisto, ki
je šibko in ranljivo.
815

{16.3.2017}
Z ljubeznijo, sočutjem in vzajemnostjo, ki jih črpa iz Kristusa, želi Cerkev biti
blizu vsem ljudem.
816

{17.3.2017}
Post ne pomeni le zdržek od hrane, ampak tudi od nezdravih razvad, še
posebej pa greha.
817

{18.3.2017}
Vabim vas, da namesto zidov gradite mostove, da zlo premagujete z
dobrim, žalitve pa z odpuščanjem, in tako začnete živeti v miru z vsemi.
818

{19.3.2017}
Naj vas sveti Jožef, Marijin mož in varuh vse Cerkve, blagoslovi in varuje. In
vse dobro očetom!
819

{21.3.2017}
Če hočemo negovati pravičnost, gojiti skladnost in trajno vključenost, ki nas
ne bo izčrpavala, je življenjsko pomembno, da povsod sejemo dobroto.

820

{22.3.2017}
Kljub temu, da je naša vera morda zelo majhna, nas Gospod rešuje. V
Gospoda moramo vedno zaupati.
821

{23.3.2017}
Naj trdnost vere žene naše življenje.
822

{24.3.2017}
Spominjajmo se krščanskih bratov in sester, ki zaradi svoje vere trpijo
preganjanje. Bodimo z njimi.
823

{25.3.2017}
Božja beseda je živa in silna. Iz nje se je mogoče notranje spreobrniti.
824

{26.3.2017}
Postni čas je zelo primerno obdobje za poglobitev duhovnega življenja, k
čemer nam pomaga zdržek od jedi, molitev in radodarnost do revežev.
825

{27.3.2017}
Skrb za sveti dar človeškega življenja od spočetja do smrti je najboljša
preventiva pred vsakovrstnim nasiljem.
826

{28.3.2017}
Če se naučimo na vse gledati v luči Svetega Duha, bomo spoznali, da je vse
milost!
827

{29.3.2017}
Mir, ki izvira iz vere, je dar. Je milost čutenja, da nas Bog ljubi in je vedno z
nami.
828

{30.3.2017}
V molitvi je moč. Molitev premaguje zlo. Molitev prinaša mir.
829

{31.3.2017}
Prevzetnost pri postu naredi več škode kot koristi. Pri postu je na prvem
mestu ponižnost.

830

{1.4.2017}
Celo v najtežjih in najbolj morečih trenutkih sta Gospodova usmiljenje in
dobrota večja kot vse drugo.
831

{2.4.2017}
Kadar v naših srcih prebiva Sveti Duh, nam je po njem dano razumeti, da je
Gospod blizu in skrbi za nas.
832

{4.4.2017}
Danes je svetovni dan ozaveščanja o nevarnosti min. Molímo za prenovo
dogovora, po katerem min na svetu ne bo več!
833

{5.4.2017}
Prosímo, da bi hodili po Kristusovi poti in se po njegovem zgledu posvetili
bratom in sestram, ki so potrebni pomoči.
834

{6.4.2017}
Upanje nam je vernikom v pomoč, da smo odprti presenečenjem, ki jih Bog
hrani za nas.
835

{7.4.2017}
Postni čas je čas skesanosti, ob kateri se dvignemo h Kristusu, ki v nas
prenavlja pristnost našega krsta.
836

{8.4.2017}
Dragi mladi prijatelji, pogumno in z vsem srcem izrecite Jezusu "ja" in mu
sledite!
837

{9.4.2017}
Kristusov Križ! Zbujaj v nas željo po Bogu, po dobrem in po svetlobi.
838

{10.4.2017}
Ob dnevih velikega tedna svoj pogled uprimo v Jezusa in ga prosimo za
milost, po kateri bomo globlje doumeli skrivnost trpljenja, ki ga je prestal za
nas.

839

{11.4.2017}
Jezus nas prihaja rešit. Poklicani smo, da izberemo njegovo pot, pot
služenja, dajanja in pozabljanja nase.
840

{12.4.2017}
Medtem ko je misterij zla začasen, je resničnost Božje Ljubezni, ki se na nas
zliva po Jezusu, večna in zmagovita.
841

{13.4.2017}
Za nas je dobro, če presegamo svoje omejitve, kakor nas tudi Božje Srce
presega s svojo ljubeznivostjo in stalno večjimi darovi.
842

{14.4.2017}
O Kristusov Križ, uči nas, da ima zarja vzhajajočega jutra več moči kot
temina noči, in da večna Božja ljubezen vedno zmaga.
843

{15.4.2017}
Danes je praznik upanja, praznik tiste resnice, po kateri nič in nihče ne bo
nikoli več ločen od Božje ljubezni.
844

{16.4.2017}
Veselo Veliko noč! Naj vam prinese upanje in veselje Vstalega Kristusa!
https://t.co/SB50xA3Gp5
845

{17.4.2017}
Prepričani smo: Kristus je res vstal od mrtvih!
846

{18.4.2017}
V tem Velikonočnem tednu bi bilo zelo koristno, če bi dnevno prebrali
evangeljski odlomek, ki govori o Kristusovem vstajenju od mrtvih.
847

{19.4.2017}
Z občudovanjem in hvaležnostjo premišljujmo veliko skrivnost
Gospodovega Vstajenja.
848

{20.4.2017}
Ker je Kristus vstal, lahko z novimi očmi in prenovljenim srcem gledamo na
vsak posamezen dogodek našega življenja, tudi najtežje.

849

{21.4.2017}
Vedno, kadar smo padali do najnižje točke svoje mizerije in šibkosti, nas je
vstali Kristus ponovno dvignil.
850

{22.4.2017}
Gospod, ozdravi naša življenja, da bomo svet varovali in ne ropali, da bomo
sejalci lepote in ne onesnaženja in uničevanja.
851

{23.4.2017}
Molímo za milost, da se ne bomo nikoli utrudili črpati iz vodnjaka Očetove
milosti in jo prinašati svetu.
852

{23.4.2017}
Božje usmiljenje je neskončno in se nikoli ne iztroši; ob naših zaprtih vratih
ne obupa in se nad nami nikoli ne utrudi.
853

{24.4.2017}
Če Božji svet nosimo v srcu, nas nobena skušnjava ne bo ločila od Njega.
854

{25.4.2017}
Umrl je, bil pokopan, vstal je in se prikazal. Jezus je živ! To je središče
krščanskega sporočila.
855

{26.4.2017}
Trudimo se za prijateljstvo in spoštovanje med ljudmi različnih religioznih
tradicij, in na ta način gradimo svet miru.
856

{27.4.2017}
Naprošam vas za molitev ob mojem jutrišnjem romanju v Egipt.
857

{28.4.2017}
Naj nam Gospod danes nakloni, da bomo združeni kot romarji postali
znanilci miru.
858

{28.4.2017}
Poklicani smo k skupni hoji v prepričanju, da je prihodnost odvisna od
sožitja religij in kultur.

859

{29.4.2017}
Jezusovo prisotnost je mogoče oznanjevati z lastnim življenjem, jezikom
hvaležnosti in konkretne ljubezni.
860

{30.4.2017}
S svojim vstajenjem nas je Jezus Kristus osvobodil iz suženjsvta greha in
smrti in nam odprl pot v večno življenje.
861

{1.5.2017}
Naj Sveti Jožef v mladih zbuja vizionarstvo in pogum za velike načrte, o
katerih Bog za nas sanja.
862

{2.5.2017}
Skupaj spodbujajmo solidarnost in medsebojno delitev dobrin. Sodelovanje
pomaga graditi boljšo in bolj mirno družbo.
863

{3.5.2017}
Naša drža naj bo vljudna in ponižna, nagnjena k skrbi za revne.
864

{4.5.2017}
Dovolímo sami sebi, da nas Kristus sam preseneti s svojo svežino. Naj
njegova blagost in ljubezen usmerjata naše korake.
865

{5.5.2017}
Ne glede na našo starost nas Kristus kot svoje brate in sestre, ki tavajo po
puščavah tega sveta, neutrudno išče.
866

{6.5.2017}
Razveselite se! V vas je skrito seme vstajenja, dar življenja, ki čaka
prebujenja.
867

{7.5.2017}
Prosimo, da bi nas Jezusove besede in dejanja izvala. Sprejmimo njegov klic
k življenju, ki je izpolnjeno v ljubezni globoko človeško.
868

{8.5.2017}
Naj nam Jezus, ki je premagal temo greha in smrti, v današnje dni podari
mir.

869

{9.5.2017}
Vsak v družbi lahko kaj prispeva in nihče ne more biti izključen iz
medsebojnega dajanja, ki je dobro za vse.
870

{10.5.2017}
Bog je večji od ničnosti in svetloba ene same sveče je zadosti, da prežene
temino noči.
871

{11.5.2017}
Jutri se z Marijo odpravljam na romanje upanja in miru v Fatimo. Prosímo,
da bi po Njej spoznali, da je vse Božji dar, in da je On naša moč.
872

{12.5.2017}
Vse vas prosim, da se mi pridružite kot romarji upanja in miru. Naj vaše
sklenjene roke nadaljujejo podporo mojim.
873

{13.5.2017}
Fatima je predvsem plašč luči, v katerega se zatekamo, kadar Marijo
prosimo, naj nam pokaže Jezusa.
874

{13.5.2017}
Kadarkoli pogledamo Marijo, v nas ponovno oživi vera v revolucionarno
naravo ljubezni in blagosti.
875

{13.5.2017}
Tukaj, v Fatimi, slavim Kristusa, ki je naš mir, in ga rotim za svet, da bi ljudje
zaživeli v medsebojni slogi.
876

{14.5.2017}
Vsi skupaj prosímo, da bi razumeli Božjo besedo.
877

{15.5.2017}
Prosímo za milost zvestobe, v kateri Jezusu ne bi sledili le z besedami,
ampak z dejanji in potrpežljivim prenašanjem naših osebnih križev.
878

{16.5.2017}
Jezus išče nas, da mu pogledamo v oči, da ga priznamo, da ga ljubimo.

879

{17.5.2017}
Naše upanje je Gospod Jezus, ki ga prepoznavamo kot živega in prisotnega v
nas ter naših bratih in sestrah.
880

{18.5.2017}
Bog je najlepšim rožam dal rasti med najbolj pustimi skalami.
881

{19.5.2017}
Poskušajmo svoje življenje držati na visoki ravni ter se spominjati cilja in
časti za katero obstajamo, delamo, si prizadevamo in trpimo.
882

{20.5.2017}
Mir moramo graditi na pravičnosti, celovitem razvoju človeštva,
spoštovanju človekovih pravic in varovanju stvarstva.
883

{21.5.2017}
Marija nas uči, da zaupamo v Boga tudi takrat, ko za to ne vidimo smisla, in
celo takrat, kadar se nam zdi, da se je skril pred nami.
884

{22.5.2017}
Nismo poklicani, da bi živeli drug mimo drugega ali eden nad drugim,
ampak z drugimi in za druge.
885

{23.5.2017}
Dialog nam omogoča, sa skupaj načrtujemo prihodnost. S pomočjo dialoga
gradimo mir in skrbimo drug za drugega.
886

{24.5.2017}
Molímo s kitajskimi katoličani; zaupajmo se Mariji, da nam izprosi milost
potrpežljivosti in ljubezni za soočanje z izzivi.
887

{25.5.2017}
Ker je Jezus odšel v nebesa, smo postali deležni polnosti življenja v Bogu.
Sprejmimo to dejstvo v srce in naše vsakdanje življenje.
888

{26.5.2017}
Za prihodnost civilizacije moramo posamezniki in še posebej ustanove
izvajati konkretne dejavnosti v podporo življenju.

889

{27.5.2017}
Molímo za koptske kristjane, ki so v Egiptu nedavno umrli zato, ker se niso
odrekli zvestobi svoji veri.
890

{28.5.2017}
Vse pozivam k vključevanju v konstruktivne medsebojne pogovore, ki
onemogočajo vnaprejšnje sodbe ter spodbujajo mir in zaupanje.
891

{29.5.2017}
Marijina materinska prisotnost nas spominja, da Bog nikoli ne zmanjša
svojega usmiljenja do človeštva.
892

{30.5.2017}
Kristjanovo veselje izvira iz Svetega Duha, ki daje resnično svobodo in dar,
po katerem lahko Jezusa prinašamo bratom in sestram.
893

{31.5.2017}
Prosímo, da bi se iz močne vere naše Matere Marije naučili biti živa
znamenja Božje milosti.
894

{1.6.2017}
Bogu se zahvaljujem za vse starše, ki se trudijo živeti v ljubezni in kljub
mnogim padcem vztrajajo na svoji poti.
895

{2.6.2017}
Vsak od nas lahko postane svetilka, ki bo svet skozi temino današnjih
nasprotovanj opominjala, da svetloba premaga temo.
896

{3.6.2017}
Z vsem pogumom in možnimi sredstvi moramo spodbujati varovanje
življenj naših otrok.
897

{4.6.2017}
Ponižno si dopustimo, da nas pri ogibanju slabim potem in zaprtemu srcu
vodi Sveti Duh.

898

{5.6.2017}
Nikoli ne smemo pozabiti, da je narava v naši okolici skupna dobrina,
dediščina vsega človeštva, in da je zanjo odgovoren vsakdo od nas.
899

{6.6.2017}
Da bi se vedno spominjali dejstva, da je naša vera konkretna: beseda ni
postala ideja, ampak je postala meso!
900

{7.6.2017}
Cerkev potrebuje vsakodnevne svetnike, ki so sposobni običajno življenje
ohranjati v ravnovesju.
901

{8.6.2017}
Usmiljenje in blagohotnost nista vrlini šibkih, ampak močnih.
902

{9.6.2017}
Ker je vsak od nas živi člen Kristusovega telesa, smo vsi poklicani k delu za
edinost in mir.
903

{10.6.2017}
Življenje se nadaljuje le na osnovi radodarnosti drugih življenj.
904

{11.6.2017}
Ob prazniku Presvete Trojice smo povabljeni, da postanemo kvas
povezovanja, medsebojnega usklajevanja in milosti.
905

{12.6.2017}
Cerkev sije v svetništvu, kadar je misijonska, odprta za vse, svobodna,
zaupanja vredna, materialno revna in bogata v ljubezni.
906

{13.6.2017}
Jezus je s svojim trpljenjem nase vzel vse naše grehe. Ker ve, kaj pomeni
bolečina, nas razume, podpira in daje moč.
907

{14.6.2017}
Še mnogo molitev in priprošenj bo potrebno za milost spreobrnitve in
konec mnogih vojn po vsem svetu.

908

{15.6.2017}
Bivanje vsakogar od nas je povezano z bivanjem drugih: življenje ni prosto
tekoči čas, življenje so medsebojni odnosi.
909

{16.6.2017}
V ljubezni se moramo odzivati ustvarjalno in konkretno. Dober namen ne
zadostuje. Naš bližnji ni kip, ampak upoštevanja vredna oseba.
910

{17.6.2017}
Skrb za okolje je vedno tudi družbena zadeva. Kadar slišimo ječanje zemlje,
moramo hkrati slišati ječanje ubogih.
911

{18.6.2017}
Jezus je bil strt, razlomljen za nas. To je Evharistija. Prosi nas, naj sami sebe
razdajamo, naj se razlomimo v dar sočloveku.
912

{19.6.2017}
Nihče od nas ni otok, neodvisen od drugih in brez vpliva na druge.
Prihodnost lahko zgradimo le tako, da vsi stopimo skupaj.
913

{20.6.2017}
Ob osebnem srečanju s pribežniki preženemo strah in popačene ideologije;
postanemo dejavnik rasti in humanosti. @M_RSection
914

{21.6.2017}
Oči si ne smemo zatiskati pred novimi oblikami revščine in izrinjanja ljudi na
rob družbe, kjer ne morejo dostojno živeti.
915

{22.6.2017}
Naj nas ne zavede lažna modrost tega sveta, ampak sledimo Jezusu kot
zanesljivemu vodniku, ki daje smisel našemu življenju.
916

{23.6.2017}
Postanimo sprejemljivi za vse ljudi na robu družbe! Z močjo Svetega Duha
bodimo Cerkev in se odprimo zanje.

917

{24.6.2017}
Usmiljenost ogreje srce in ga naredi občutljivega za dobroto in podeljevanje
potrebnih dobrin z brati in sestrami.
918

{25.6.2017}
Vsak od nas je dragocen; vsak je v Božjih očeh nenadomestljiv.
919

{26.6.2017}
Ponovno poudarjam svoje ostro nasprotovanje vsem oblikam mučenja in
pozivam vse, da jih skušajo preprečevati, žrtvam in družinam pa pomagati.
920

{27.6.2017}
Izostrite pogled in poglejte Božja znamenja, ki se nam kažejo v stvarnosti.
921

{28.6.2017}
Bog na vsakega od nas gleda z ljubeznijo.
922

{29.6.2017}
Med kristjani je nujno potrebno spodbujati upanje, po katerem bomo
pridobili nove možnosti za odkrivanje in prepoznavanje dobrega.
923

{1.7.2017}
Kristjan ima na tem svetu čudovito poslanstvo, ki ga izvaja vsakdo in je
namenjeno služenju vsem brez izjeme!
924

{2.7.2017}
Lepo je videti mlade ulične oznanjevalce, kako z veseljem prinašajo Jezusa v
vsak kotiček zemlje!
925

{8.7.2017}
Migranti so naši bratje in sestre, ki iščejo možnosti za boljše življenje, v
katerem ne bo revščine, lakote in vojne.
926

{9.7.2017}
Mornarje, ribiče in vse, ki so v težavah na odprtih morjih in daleč od doma,
izročam v materinsko varstvo Marije, Morske Zvezde.

927

{11.7.2017}
Evropa ima edinstveno dediščino idealov in duhovnih vrednot, ki jih je treba
vedno znova izpostavljati in na novo krepiti.
928

{16.7.2017}
Pustimo se voditi Devici Mariji po poti, ki vodi na sveto goro do Kristusa, v
katerem se srečujeta Božje in človeško.
929

{18.7.2017}
Preprečiti moramo vse oblike rasizma, medsebojnega nesprejemanja in
izkoriščanja človeka.
930

{23.7.2017}
Kadar potrebujemo pomoč, se vedno lahko obrnemo na Očeta, ki za nas
vedno skrbi z ljubeznijo in nas nikoli ne zapusti.
931

{26.7.2017}
Stari starši so zelo pomembni za družinsko življenje, predvsem za
prenašanje dediščine človečnosti in vere, ki je bistvena za vsako družbo!
932

{28.7.2017}
Malega Charlija zaupam Očetu in molim za njegove starše ter vse, ki so ga
imeli radi.
933

{30.7.2017}
Vse verne in vse ljudi dobre volje pozivamo, naj se dejavno uprejo vsem
modernim oblikam suženjstva.
934

{31.7.2017}
Kot sveti Ignacij Loyolski se pustimo premagati Gospodu Jezusu in pod
njegovim vodstvom dajmo sebe na razpolago bližnjemu.
935

{1.8.2017}
Učinkovito smo dejavni, če v konkretnem vsakodnevnem življenju delamo
brez pričakovanja nagrade.

936

{2.8.2017}
Ker Evangelij vsebuje in ponuja novo življenje, je kot Dobra Novica,
napolnjena z nalezljivim veseljem.
937

{4.8.2017}
V Jezusovem imenu lahko postanemo priče, da je mir mogoče doseči!
938

{5.8.2017}
Sočlovek je darilo, ki ga sprejmemo s spoštovanjem. Še zlasti so darilo šibki
in bolni, saj po njih srečujemo Kristusa samega.
939

{6.8.2017}
Upanje je vrlina srca, ki sebe ni zaklenilo v temino, ki se ne ozira v
preteklost, ampak je sposobno zreti v prihodnost.
940

{7.8.2017}
Odpuščanje osvobaja srce in nam omogoča, da začnemo na novo.
Odpuščanje daje upanje. Brez odpuščanja Cerkev ne more rasti.
941

{8.8.2017}
Na današnji dan Boga slavimo zaradi del svetega Dominika, ki je Evangelij
oznanjal z besedo in življenjem.
942

{9.8.2017}
V pričevanju za vero ne šteje naša uspešnost, ampak zvestoba Kristusu.
943

{10.8.2017}
Ker smo zanj dragoceni, nas Jezus nikoli ne zapusti.
944

{11.8.2017}
Kadar nas kaj muči, je najbolje prisluhniti Jezusovemu glasu, ki nam govori v
našem srcu: "Ne boj se! Pojdi naprej! Jaz sem s teboj!"
945

{12.8.2017}
Dragi mladi, vi se upanje Cerkve. Ali sanjate o prihodnosti? Če ja, potem
sodelujte pri #synod18! https://t.co/XNDm29yp3s

946

{13.8.2017}
Pri Mariji vidimo, da ponižnost ni vrlina šibkih ampak tistih močnih, ki jim za
izkazovanje svoje moči ni potrebno zaničevati drugih.
947

{14.8.2017}
Pot zaupanja v Boga se začne vsak dan, takoj zjutraj.
948

{15.8.2017}
Marija Vnebovzeta ima pomen za našo prihodnost: naš pogled obrača v
nebo in v Kristusovi zmagi naznanja novo nebo in novo zemljo.
949

{17.8.2017}
Naj vas nič ne odvrne od življenja in razvoja v prijateljstvu z nebeškim
Očetom in od pričevanja o Njegovi neskončni dobroti in usmiljenju.
950

{19.8.2017}
Molim za vse žrtve napadov preteklih dni. Naj slepo nasilje za večno izgubi
svoj prostor na tem svetu!
951

{20.8.2017}
Če hočemo razvijati svoj odnos z Bogom, moramo vedno znova odkrivati
Njegovo ljubezen in usmiljenje.
952

{21.8.2017}
Naj Sveti Duh da svoj mir vsemu svetu in ozdravi rane vojn in terorizma.
953

{22.8.2017}
Kadar smo žalostni in se nam zdi, da gre vse narobe, ne pozabimo: "Bog nas
ima rad. Bog nas nikoli ne zapusti."
954

{23.8.2017}
Gospod je blizu vsem žrtvam starih in novih oblik suženjstva: človeku
nedostojega dela, skrivne preprodaje ljudi in neposrednega izkoriščanja.
955

{24.8.2017}
Človeštvo za življenje potrebuje upanje, in Svetega Duha, da bo lahko
upalo.

956

{25.8.2017}
Biti član ali članica Cerkve pomeni tvojo prisotnost v skupnosti.
957

{26.8.2017}
Naj nam Devica Marija izprosi milosti , da bomo oživljeni po Svetem Duhu v
evangeljski odprtosti lahko Kristusove priče.
958

{27.8.2017}
Koliko mater danes s sveto Moniko joka, da bi se njihovi otroci vrnili h
Kristusu! Ne izgubite upanja v Božjo milost!
959

{28.8.2017}
“Naredil si nas po svoji podobi in naše srce je nemirno, dokler se ne spočije
v Tebi.”. (Izpoved sv. Avguština)
960

{30.8.2017}
Evangelij nas vabi, da se najprej in predvsem odzivamo Bogu, ki nas ljubi in
varuje, in Ga prepoznavamo v svojih bližnjih.
961

{31.8.2017}
Če poslušaš srce, bo jasno mogoče zaznati, da si blizu si Bogu in bližnjim.
962

{1.9.2017}
Gospod, nauči nas premišljevati o lepoti stvarstva in obudi našo hvaležnost
ter čut odgovornosti.
963

{2.9.2017}
Jezus nas vedno pričakuje z odprtim srcem. Usmiljenje razdaja iz svojega
srca. Odpušča, nas sprejema in razume.
964

{3.9.2017}
Bolj pomembno spoznanje je, kako nas Bog ljubi, kot to, kako mi ljubimo
Njega.
965

{4.9.2017}
Jezus je prisoten v mnogih bratih in sestrah, ki danes trpijo, kot je trpel on.

966

{5.9.2017}
Kot Mati Tereza naj odpiramo možnosti veselja in upanja za vse množice, ki
v strau iščejo razumevanje in naklonjenost.
967

{6.9.2017}
Pozivam vas, da sebe zaupate Gospodu. On je edini, ki nam pomaga in nas
spodbuja k spravi in miru.
968

{6.9.2017}
Dragi prijatelji, prosim za molitev zame in vse Kolumbijce, h katerim se
odpravljam na pot z namenom sprave in miru.
969

{7.9.2017}
Dragi mladi, ne bojte se prihodnosti! Sanjajte velike sanje! Ohranjajte živo
veselje, ki je v srečanju z Gospodom znamenje mladosti srca.
970

{8.9.2017}
K temeljem sprave mora prispevati vsak. Le tako je mogoče graditi
prihodnost in dati upanju možnost rasti.
971

{9.9.2017}
Danes so mnogi lačni Boga, lačni dostojanstva. Kot kristjani smo jih dolžni
nasititi z Bogom.
972

{9.9.2017}
Resnica je neločljiva sopotnica pravičnosti in usmiljenja.
973

{10.9.2017}
Dobrotna ljubezen nam pomaga spoznati resnico, ta pa kliče k dobrim
delom.
974

{10.9.2017}
Naše nalezljivo veselje mora postati najpomembnejši dokaz Božje ljubezni
in bližine.
975

{11.9.2017}
Narediti prvi korak pomeni predvsem, da se odpremo navzven za srečanje z
drugimi v Kristusu Gospodu.

976

{12.9.2017}
Svetovne voditelje pozivam, naj opustijo parcialne in ideološke interese, in
stremijo za cilji v skupno dobro vsega človeštva.
977

{12.9.2017}
Dragi bratje in sestre Kolumbijci, hvala! Srečal sem veliko ljudi, ki so se
dotaknili mojega srca. Polepšali ste mi svet.
978

{13.9.2017}
Vojna je negacija vseh pravic. Molimo za tiste odgovorne, ki vojne med
ljudmi lahko preprečijo.
979

{14.9.2017}
Naše upanje se prerodi na Križu. To upanje, ki se je rodilo na Križu, je
drugačno od posvetnega. Rodila ga je namreč Jezusova ljubezen.
980

{15.9.2017}
Gospod nas ne bo zapustil sirot: imamo Mater, ki je tudi Jezusova. Marija za
nas skrbi in nas vedno brani.
981

{17.9.2017}
Čimbolj Jezus osredišča naše življenje, tembolj se odpiramo sočloveku.
982

{17.9.2017}
Za zmanjšanje onesnaževanja in hkrati pospešen razvoj revnih držav je
potrebna globalna akcija.
983

{18.9.2017}
Zberimo pogum in očistimo srca: Odstranimo skale in bruna, ki dušijo Božjo
Besedo.
984

{19.9.2017}
Stopimo skupaj k iskanju konkretnih rešitev za pomoč revnim, beguncem in
žrtvam modernih oblik suženjstva, in tako delati za mir.
985

{20.9.2017}
Upanje je vrlina srca, ki se ne zapira v svojo temačnost in ne ostaja
zaklenjena v preteklosti, ampak gleda v prihodnost.

986

{21.9.2017}
Pozivam k miru in razorožitvi: ljudem tega sveta, ki so ranjeni zaradi nasilja,
je potrebno bratstvo.
987

{22.9.2017}
Evangelij nas vabi, da se odzovemo Gospodu, ki nas vse ljubi in ohranja, in
da ga prepoznamo kot svojega soseda.
988

{23.9.2017}
Če smo Kristusu zvesti in delamo dobro, postanemo svetilnik Božjega
upanja.
989

{24.9.2017}
Veselje se pomnoži, če ga delimo z drugimi!
990

{25.9.2017}
Dobrota je bolj iskrena in bolj učinkovita, če jo živimo v skupnosti.
991

{26.9.2017}
Sprejmimo zavezo o svetu brez jedrskega orožja in z uveljavitvijo
Sporazuma o zmanjšanju ustavimo to smrtonosno grožnjo.
992

{27.9.2017}
Brez strahu se soočajmo s popotniki in pribežniki. #ShareJourney
993

{28.9.2017}
Zaupanje v Jezusa da našemu življenju natančno usmeritev in pravi smisel.
994

{29.9.2017}
Danes praznujejo nadangeli Mihael, Gabrijel in Rafael. Proporočimo se jim,
da bi se ljudje vedno spominjali Božje navzočnosti.
995

{29.9.2017}
Za Svetovni dan komunikacij 2018 sem izbral geslo: "Resnica vas bo
osvobodila" (Jn 8:32). Lažne novice in novinarstvo za mir.
996

{30.9.2017}
V današnjih časih moramo vsi – kristjani, judje in muslimani – moliti za mir.

997

{1.10.2017}
Po zgledu svete Terezije deteta Jezusa se ponižnosti učimo od Boga, ki je za
nas postal majhen.
998

{2.10.2017}
Angel varuh je naš prijatelj, ki ga ne vidimo, ga pa občutimo. Spremlja nas
na naši zemeljski poti proti nebesom.
999

{3.10.2017}
Le v tišini molitve se lahko naučiš prisluhniti Božjemu glasu.
1000

{4.10.2017}

Na poti v življenje v preprostosti in veselju se po zgledu svetega Frančiška
Asiškega prepustimo preoblikovati Kristusovi ljubezni.

1000@PONTIFEX – kratka sporočila papeža Frančiška od božiča 2013 do sv.
Frančiška 2017
Za interno uporabo dnevno prevaja Jurij Dobravec. https://franciskov.blogspot.si/

