MOLITEV ZA DOMOVINO OB ČETRTKIH IN PETKIH
Pred tednom dni nas je doseglo sledeče povabilo k molitvi za domovino:
»Opažamo, kako po svetu proteste spremlja vse hujše nasilje. Tudi pri nas se na tedenskih
protestih vse bolj zaostruje ter grozi z nasiljem. Da se zlo ne bi stopnjevalo, predlagamo, da
bi se v tem duhovnem boju, ki smo mu priča, zatekli k najmočnejšemu orožju – molitvi pred
Najsvetejšim.
Dobili smo več pobud, da bi se v cerkvi Marijinega vnebovzetja pri frančiškanih na
Tromostovju ob petkih molilo za zmago Marijinega brezmadežnega Srca v slovenskem
narodu. Molili bi za spravo v slovenskem narodu in da bi Božja ljubezen in blagoslov
dosegla vsakega državljana v naši domovini. Molitev bi začeli ob 15h z molitveno uro k
Božjemu usmiljenju, potem pa bi do večerne svete maše zmolili še vse štiri dele svetega
rožnega venca.
Sestra Lucija, fatimska vidkinja je rekla, da ni težave – osebne, narodne ali mednarodne – ki
je z molitvijo svetega rožnega venca ne bi mogli rešiti. Resnično gre za prihodnost Slovenije
in radi bi, da bo po Gospodovi usmiljeni ljubezni dobro premagalo zlo.«
Čutili smo se nagovorjeni, zato se tudi v Stari Loki pridružujemo temu povabilu, da
pomnožimo molitev za domovino v teh zahtevnih časih!
Vsak petek bomo po večerni maši molitveno uro za domovino pred Najsvetejšim pričeli z
litanijami Božjega usmiljenja, nato pa zmolili še vse 4 dele rožnega venca. Skupaj bi to
trajalo nekako uro in pol. Začnemo v petek, 24. 7. 2020, po večerni maši. Pridite tudi za
krajši čas, kolikor kdo zmore. In povabite tudi otroke in mlade, da bomo našim mladim živ
zgled zaupanja v moč molitve!
Vsak četrtek pa povabljeni tudi k uri molitve in češčenja Najsvetejšega eno uro pred večerno
mašo, ko skupaj molimo in prosimo za nove duhovne, redovne in misijonske poklice, pa tudi
za domovino.
Zaupajmo v moč molitve, naj nam ne bo žal časa za molitev! In naj nas pri tem opogumljajo
Pavlove besede Efežanom:
»Sicer pa zajemajte moč v Gospodu in sili njegove moči. Nadenite si celotno Božjo bojno
opremo, da se boste mogli upirati hudičevim zvijačam. Kajti naš boj se ne bije proti krvi in
mesu, ampak proti vladarstvom, proti oblastem, proti svetovnim gospodovalcem te
mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam v nebeških področjih. Zato sezite po vsej Božji
bojni opremi, tako da se boste mogli ob hudem dnevu upreti, vse premagati in obstati. Stojte
torej prepasani okoli ledij z resnico, oblečeni v oklep pravičnosti in z nogami, obutimi v
pripravljenost za oznanjevanje evangelija miru. Predvsem pa vzemite ščit vere; z njim boste
mogli pogasiti vse ognjene puščice hudega. Vzemite tudi čelado odrešenja in meč Duha, kar
je Božja beseda. Ob vsaki priložnosti molíte v Duhu z vsakršnimi molitvami in prošnjami. V
ta namen bedite z vso vztrajnostjo in molíte za vse svete. Molíte tudi zame, da mi bo dan
govor, ko bom odpiral usta, tako da bom neustrašeno oznanil skrivnost evangelija, za
katerega opravljam poslanstvo v verigah, in govoril o njem s srčnostjo, kakor je moja
dolžnost.« (Ef 6,10-20)
Mir in dobro!

