SLOVESNOST SVETE BIRME – besedila
Pozdrav miru
Eden izmed sadov Svetega Duha je tudi mir. To je tisti notranji mir srca, ki nam ga
svet ne more dati. Skrbimo, da bi ta mir ohranjali s prizadevanjem za življenje v
ljubezni do Boga in do bližnjega. Bodimo zgled sprejemanja tega miru in prinašanja
miru drug drugemu.
Izrazimo si to s krepkim stiskom roke, prijaznim pogledom in iskrenim voščilom: mir
s teboj.

Gospod, naj Tvoja luč sije po nas v svet. Naj se tvoj mir po nas izliva naprej , ter steče
tvoja ljubezen do vseh ljudi, ki jih srečamo. Naj jim spregovorim iz globine srca, ljubeče
in modro. Gospod danes sem pripravljen nositi križ s teboj, da bom tako drugim
prinašal Tvoj mir. Obrnimo se drug k drugemu, si podajmo desnico ter iskreno recimo
»Mir s teboj«.

Notranji mir je sreča, ki nam jo podarja Bog. Veliko pa je ljudi, ki Boga ne poznajo, ne
najdejo miru v svojem srcu, ne občutijo sreče. Morda jim to ne dopusti vest, pa se ne
morejo pokesati, morda ne najdejo iskanega, pa jim nihče ne pomaga na pravo pot,
morda smo jih žalili, pa ne najdejo tolažbe, ko jim je hudo. Razvedrimo te ljudi,
podajmo jim roko in jih peljimo k Jezusu Kristusu, ki nas vedno pomiri in tolaži.
Podajmo roko prijateljem, drug drugemu oznanimo mir. Razdajajmo ga vsem, ki Boga
ne poznajo, pokažimo jim pot k večni sreči.

Bog je vedel, da potrebujemo družino z ljubečimi starši, prijatelje, sošolce in druge
ljudi. On sam nam jih je dal. Želi, da smo si med seboj kot bratje in sestre, ki se imajo
radi in se spoštujejo, ter je med njimi vedno dovolj miru in ljubezni. Sezimo si v roke,
v želji, da se vse to med nami še bolj utrdi.

K modrecu je prišel nek človek in ga vprašal, kaj lahko naredi za mir na svetu. »Ko boš
odhajal, nežno zapri vrata za seboj!« se je glasil odgovor.
Ni treba, da bi bili pomembni in bi organizirali velike dogodke, da bi prinašali mir v
svet. Dovolj je, da sprejmemo Jezusov mir, ki nam ga podarja na oltarju in ga delimo
dalje. Podajmo si roke!


Dlan je eno najlepših gnezd,
oledeni le, če so prsti stisnjeni v pest.
Kadar pa jo nasmeh poboža,
se dlan odpre in nastane roža.
Vsak od nas premore moč, da odpre dlan in jo stegne proti drugemu v pozdrav. Skupaj
z nasmehom si podajmo roke in si zaželimo mir.

V današnjem hitrem tempu življenja vlada nestrpnost in nerazumevanje v družinah,
na cesti in tudi v šoli. Mi birmanci skupaj s svojimi botri in starši poizkušamo biti
nosilci prijateljstva in strpnosti. Prosimo Sv. Duha, naj nam nakloni milost, da bomo s
svojim zgledom nosili dobro voljo in strpnost med prijatelje. S stiskom roke pokažimo,
da smo pripravljeni odpuščati.

Gospod, Ti prihajaš tudi v naš svet. Še vedno je razdeljen. Še vedno je svet brez miru,
svet, ki išče mir. Razdeljen je na revne in bogate, na stare in mlade, na bele in črne.
Sovraštvo ločuje narode, včasih celo kristjane. Tudi v naših družinah večkrat ni
soglasja.
Kristus, med nami ni miru, ker nismo v miru s Teboj. Ti si knez miru, prinesi nam mir,
ki ga bomo delili z brati in sestrami. Na današnji dan nam pomagaj, da bomo resnično
z vso iskrenostjo pogledali drug drugega in si od srca odpustili. Naj bo On, ki vodi
naša pota, knez našega srca. Podajmo si roke in si zaželimo mir.

Dar modrosti, umnosti, sveta, moči, vednosti, pobožnosti, strahu božjega - vse to smo
prejeli danes. Sveti Duh, prosimo pa te še za mir, da bomo lahko te dobrine posredovali
bližnjemu.
Iskreno si podajmo roke in s tem pokažimo drug drugemu, da smo res pripravljeni
pomagati in se razdajati za tistega, ki nas potrebuje.

