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»OD PETKA – DO PETKA«
Tak naslov nosi slovenska oddaja na Koroškem radiu ORF Celovec. V nekaj
minutah se pred nami zvrstijo dogodki minulega tedna. Seveda skozi oči
novinarja, ki je opazoval in zapisal, kar ga je predramilo, presenetilo, razburilo,
razveselilo.
Ko človek posluša ta sporočila, se tudi razburi, razveseli, je presenečen, pa tudi
žalosten. Obenem pa, ker je bil tudi sam sredi reke vseh dogodkov, ugotavlja, da
niso bile samo packe in padci. Ob vsej temi, ki se je razpredala po slovenski
zemlji, je bilo tudi veliko sonca. Ob vsem nepoštenju je bilo veliko ljubečih in
odprtih src, da se je o umazani politiki ljudstvo tudi iskreno pogovarjalo, pogumno
načrtovalo rešitve in jih s tolikim veseljem tudi uresničilo. Za sončno stran Alp so
poskrbeli 'majhni' v očeh tega sveta, bogastvo življenja sta ustvarjala 'usmiljeni
Samarijan' in 'dar uboge vdove', vsakdanje probleme so reševali sončni ljudje,
ki so imeli odprte oči za stisko bližnjega in srce, ki je razširjalo roke in prožilo dlan.
Vabimo vas, da letošnji postni čas – »od petka do petka« – pogledamo, ne
skozi oči novinarja, ampak z očmi nebeškega Očeta. Morda pa bomo zagledali
vrsto priložnosti, ki nam bodo ponujale možnosti, da osrečimo svoje srce,
svojo družino, župnijo, da prižgemo lučke upanja tistim, ki so v temi, da
dvignemo sklonjene glave in hromim opogumimo korak.
Vključimo v 'pisanje dogodkov od petka do petka' preizkušene metode:
molitev, post in miloščino – pogovor z urednikom (nebeškim Očetom),
vsakdanjo daritev (z našim bratom Jezusom) in poiščimo navdihe ljubezni (pri
Svetem Duhu).
Pa pogumno – od pepelničnega petka do velikega petka – in seveda do
zmage ljubezni! Po: Poglobimo postni čas, Slovenska Karitas

Nikoli nisi prestar, da si ne bi postavil še kakšnega cilja ali
da bi sanjal nove sanje. Aleteia
Pon., 4. 3.
Kazimir
Tor., 5. 3.
Hadrijan - pust
Sre., 6. 3.
PEPELNICA
Strogi post in
zdržek
Čet., 7. 3.
Perpetua in Felicita

Pet., 8. 3.
Janez od Boga
Sob., 9. 3.
Frančiška Rimska
Obred
pepeljenja
Ned., 10. 3.
1. POSTNA
NEDELJA
Obred pepeljenja
Pon., 11. 3.
Benedikt
Tor., 12. 3.
Inocenc I.
Sre., 13. 3.
Leander Seviljski

Čet., 14. 3.
Matilda
Pet., 15. 3.
Ludovika de
Marillac

Ob 17. uri za + Frančiško Zaveršnik
srečanje članov ribniškega ŽPS-ta
Ob 17. uri
za + Danico in Vlada Osrajnika
Ob 9.30 Rekolekcija – dekanijsko srečanje duhovnikov
na Kapli na Kozjaku
Blagoslov pepela in pepeljenje
Ob 17. uri za + Štefanijo Stramec
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Ob 17. uri Križev pot (oblikujejo ga veroučenci 8. raz.)
za + Stanislava Strameca
Ob 15. uri v Josipdolu za + Albina Klemena ter
Kristino in Kristijana Toplerja
Ob 17. uri za + starše Jurič, mamo Justino Vajs,
sestre Jurič ter sestrične in bratrance
Ob 8. uri za + Štefanijo Grubelnik
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Amalijo Petrun
Ob 11.30 za + Marijo Mavrič in sina Draga
Ob 17. uri
za + Marijo Breznik
Ob 17. uri
za + mamo in očeta, 2 brata in
za + Marijo Ramšak ter Ivana Pisnika
Obletnica izvolitve papeža FRANČIŠKA (2013)
Teološki simpozij v Mariboru
VSEŽIVLJENJSKA KATEHEZA
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Imenovan nadškof ALOJZIJ Cvikl (2015)
Ob 17. uri za + Ivana Jamnika, ml.
Ob 17. uri Križev pot (oblikujejo ga veroučenci 7. raz.)
za + Marijo Mihelič

Sob., 16. 3.
Kvatrna sobota
Ned., 17. 3.
2. POSTNA –
PAPEŠKA
NEDELJA

Ob 15. uri pri Mariji za + Ano in Antona Hrastnika ter
sina Srečka
Ob 17. uri za + Jožefo Mithans in stare starše
Ob 8. uri za + mamo Jedrto in očeta Antona Reflaka
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Mirana Mravljaka
Ob 11.30 za vse + Držečnikove

POGLOBIMO POSTNI ČAS … S pepelnično sredo smo stopili v postni
čas in pred nami je 40 dni odpovedi, posta in molitve. Evangelist Luka je zapisal,
da je Jezusa hudič v 40 dneh v puščavi kar trikrat skušal. Tudi z nami ne bo nič
drugače. Toda … človek, ki ima pred seboj cilj, ohranja v srcu pogum, da premaga
ovire in gre pokončno naprej. V letošnjem postu Slovenska karitas in revija Mavrice
pred nas postavljata izziv, da bi se vsak teden trudili za eno dobro stvar.
V prvem tednu smo tako povabljeni, da ozdravimo svoj kisli pogled in vsak dan koga
razvedrimo. Bog želi vliti v naša srca svoj nasmeh Ljubezni – podarjajmo ga vsem,
ki jih bomo v tem tednu srečali. Nasmeh nič ne stane – pa toliko da. Prvi teden torej
prižigajmo luč nasmeha.
V drugem tednu smo povabljeni k trudu, da bodo vsa naša srečanja postala mize
razumevanja in sodelovanja. Bog nam je podaril ta svet kot veliko in bogato
pogrnjeno mizo, da bi ob njej – kot njegovi otroci, kot bratje in sestre – uživali dobrine
tega sveta in se veselili kot srečna družina. Zato nam Jezus naroča: »Spravi se s
svojim bratom in potem pridi in daruj!« V drugem tednu smo torej povabljeni k
skupni mizi.
V tretjem tednu smo povabljeni, da prižgemo luč molitve. Molitev je pogovor z
Bogom, ki je naš Oče, je priporočanje Mariji, naši duhovni materi. Pred njima lahko
vedno izlijemo svoje srce, veselje in bolečine. Vedno nam prisluhneta, nas potolažita,
nam vračata pogum. Če smo kot družina povezani z njima v molitvi, lažje postajamo
prinašalci dobrega bratom in sestram tega sveta. Zato redno molimo.
Četrti teden naj bo teden zahvaljevanja. Če smo hvaležni Stvarniku za vse darove,
ki nam jih naklanja – potem z njimi odgovorno ravnamo. Če smo hvaležni ljudem, ki
nas dejansko nosijo na rokah, potem se jim trudimo to s hvaležnostjo vračati.
V petem tednu smo povabljeni k odpovedi. Mnogokrat smo v dilemi čemu naj se
odpovemo, da bo odpoved smiselna. Knjiga modrosti nam daje konkreten nasvet:
odpovejmo se hinavščini, maščevalnosti, opravljanju, obrekovanju – in ostalo
nam bo več časa za prijaznost, naklonjenost, ljubeznivost, darežljivost …
Odpovejmo se torej praznim stvarem in jih nadomestimo s konkretnimi dejanji
ljubezni.

Zadnji, Veliki teden, pa si vzemimo več časa za tišino – torej teden tišine. Če
umaknemo hrup od svojih ušes, bo srce lažje zaslišalo Božji glas. Naj nam bodo v
vzpodbudo besede svetega Vincencija, ki je rekel: »Utihnejo naj besede,
spregovorijo naj dela.«
Naj torej spregovorijo dela. Pred nami je prvi teden, v katerem se potrudimo v svojo
okolico prinesti nasmeh in pozitivnost! Naj nas pri tem podpira tudi Jezus Kristus.
(Povzeto iz razmišljanj »Od petka do petka«, ki so pripravljeni za nagovore ob postnih petkih.)

Smej se in svet se bo spremenil. A se bo res?
Zadnjič sem v Velenju, v parku, »srečal« hišo … Lepo pobarvana z zanimivimi grafiti.
Med njimi mi je v oči padel tale: “U smile world change.” Napis je bil z manjšimi
črkami tudi preveden v slovenščino: “Smej se in svet se bo spremenil.” Pa sem
se začel spraševati, ali se bo svet res spremenil, če se bom jaz smejal? Zakaj pa naj
bi se svet spremenil, če se bom smejal? Kako pa moj smeh spremeni svet? /…/
Skepsa …Sam ne verjamem v to, da se svet spremeni, samo zato, če si jaz nekako
nadenem nasmeh na obraz. Tako namerno, celo prisiljeno. Samo zaradi videza
nasmeha na obrazu, akta smejanja samega, se po moje svet ne bo spremenil. To bi
bilo preveč enostavno. Sam verjamem v moč dejanj pri spreminjanju sveta na bolje
– kot pravimo skavti (skavtski moto je: “Spreminjamo svet na bolje.”). Besedica
“spreminjamo” za nas skavte pomeni, da smo pripravljeni opaziti potrebo v svetu in
smo pripravljeni (fizično, z znanjem, s spretnostjo, z naravnanostjo) na potrebo tudi
dejavno odgovoriti. Z dejanjem, ki zares spremeni svet na bolje. No, potem se nam
pa gotovo tudi nariše nasmeh na obraz. Tak pristen. /…/ Nasmeh brez del je mrtev
… Zdi se mi, da je z nasmehom približno tako kot z vero – vera brez del je namreč
mrtva (Kaj pomaga, moji bratje, če kdo pravi, da ima vero, nima pa del? Mar ga
lahko vera reši? Če sta brat ali sestra gola in jima manjka vsakdanje hrane, pa
jima kdo izmed vas reče: “Pojdita v miru! Pogrejta se in najejta!” a jima ne
daste, kar potrebujeta za telo, kaj to pomaga? Tako je tudi z vero, če nima del;
sama zase je mrtva. Jak 2, 14-17). Tako je po moje tudi nasmeh na obrazu, brez
del ljubezni in usmiljena samo prijetna fasada na “podrtiji” – nekakšna obrazna
grimasa. Čez čas jo tudi prepoznamo kot “nastavitev maske nasmeha”. Tako za
publiko. Se morda ob tem modrovanju spomnite na kakšnega politika? /…/ Drži, a
ne, če je “narisan” … Mati Tereza je rekla: “Vedno se srečujmo z nasmehom,
ker je nasmeh začetek ljubezni.” To pa ja, a verjamem, da nasmeh, o katerem
govori svetnica, nasmeh ob srečanju s sočlovekom, ni kar tako “narisan” na obraz,
pač pa je odsev Božje Ljubezni do človeka. Tak izmoljen v tišini pred Gospodom.
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