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10 don Boskovih nasvetov za vzgojo otrok … Preprosti so. Zelo preprosti …
31. januarja goduje sveti Janez Bosko, ki je svoje moči posvetil mladim in njihovi vzgoji.
Svoje življenje je daroval, da je iz zapuščenih in surovih dečkov vzgajal lepo krščansko
vzgojene fante. Zato je zavetnik mladine in vzgojiteljev.
Tu je nekaj njegovih nasvetov za dobro vzgojo:
1. Otroka cenite … Ko se otrok čuti spoštovan in cenjen, napreduje in zori.
2. V otroka verjemite … Tudi “težki” otroci so v srcu dobri in velikodušni.
3. Otroka imejte radi in ga spoštujte … Jasno mu pokažite, da mu stojite ob strani,
glejte mu v oči. Svojim otrokom pripadamo, oni pa nam.
4. Otroka pohvalite … Iskreno … komu hvala ne dene dobro?
5. Otroka razumite … Današnji svet je zapleten, grob in tekmovalen. Vsak dan se
spreminja. Poskusite to razumeti. Kdo ve, kaj otrok potrebuje od vas in komaj čaka
vašo gesto.
6. Z otrokom se veselite … Mlade še veliko bolj kot nas pritegne nasmeh. Veselje
in dober humor sta kot magnet.
7. Otroku se približajte … Živite z otrokom, bodite vključeni v njegovo življenje.
Spoznajte njegove prijatelje, poizvedite, kam gre in s kom je. Povabite ga, naj
pripelje svoje prijatelje k vam domov.
8. Vzgajajte z zgledom … Od otroka ne moremo zahtevati tistega, česar sami ne
počnemo. Kdor ni zanesljiv, ne more zahtevati zanesljivosti. Kdor ne spoštuje, ne
more zahtevati spoštovanja. Otrok to dobro vidi, morda tudi zato, ker nas pozna
bolje kot mi njega.
9. Bolje je preprečiti kot kaznovati … Kdor je srečen, ne čuti potrebe delati tisto,
kar ni prav. Kazen boli, bolečina in zamera pa vas oddaljujeta od vašega otroka.
Premislite dvakrat, trikrat, sedemkrat, preden ga kaznujete. Nikoli z jezo. Nikoli.
10. Za otroka molite … Na začetku je morda čudno, toda vero je treba hraniti. Kdor
ljubi in spoštuje Boga, bo ljubil in spoštoval tudi svojega bližnjega. Ko gre za vzgojo,
vere ne moremo pustiti ob strani, je dejal sveti Janez Bosko.
Pon., 5. 2.
Agata

Ob 17.uri za + Alojza Grubelnika – po maši
srečanje članov ribniškega ŽPS-ta

Lurška Mati Božja, ki ti Sin ne more ničesar odreči, prosi za nas.
Marija, zajemi za nas polno prgišče milosti iz Sinovega srca.
Zmolil bom rožni venec.
Tor., 6. 2.
Pavel Miki

Ob 17. uri za + Amalijo in Alojza Ladineka

Sre., 7. 2.
Koleta

Rekolekcija – srečanje duhovnikov na Muti …

Lurška Mati Božja, ki te nihče ne prosi zaman, prosi za as.
Marija, če le hočeš, ne bo nihče odšel od tebe neuslišan.
Šel bom k maši z namen za duše v vicah.
Lurška Mati Božja, zdravje bolnikov, prosi za as.
Marija, prosi za ozdravljenje bolnikov, ki ti jih priporočamo.
Zmolil bom posvetitev Marijinemu Srcu.

Čet., 8. 2.
Hieronim Emiliani

Doma ne bo daritve – sv. maše!

Pet., 9. 2.
Apolonija (Polona)

Doma ne bo daritve – sv. maše!

Sob., 10. 2.
Sholastika

Ned., 11. 2.

6. NEDELJA
MED LETOM
Lurška Mati
Božja
Svetovni
dan bolnikov
Ob 8. uri
za + Milko in
Antona ter
Roberta in
vse + Bizjakove

Lurška Mati Božja, ki nenehno moliš za grešnike, prosi za nas.
Marija, daj mi krščanskega navdušenja za mir in ljubezen.
Obiskal bom bolnika ali osamljeno osebo.
Lurška Mati Božja, materinska opora Cerkve, prosi za nas.
Marija, varuj našega papeža, našega škofa in naše duhovnike.
Danes bom pri kosilu ali večerji vzel malo manjšo porcijo.

Ob 17. uri na čast lurški Materi Božji za dušno in telesno zdravje
Lurška Mati Božja, up in uteha romarjev, prosi za nas.
Marija, hvala ti za vse milosti, ki sem jih prejel teh devet dni.
Letos bom poromal v bližnje Marijino svetišče.
SKLONJENA IN IZROČENA … Papež Frančišek je za XXVI. svetovni
dan bolnikov napisal poslanico o materinski poklicanosti Cerkve: »Mati
Cerkve: 'Glej, tvoj sin .. Glej, tvoja mati.' In od tiste ure jo je učenec
vzel k sebi« (Jn 19,26-27). »Te Gospodove besede,« poudarja
papež Frančišek, »globoko razsvetlijo skrivnost križa. Ta ne
predstavlja tragedije brez upanja, ampak je kraj, kjer je Jezus
pokazal svojo slavo in tam zapustil hotenja skrajne ljubezni, ki so
postala ustanovna pravila krščanske skupnosti in življenja
vsakega učenca.« Papež je osvetlil tudi vlogi Matere Marije in apostola
Janeza: »Neizrekljiva bolečina križa je presunila Marijino dušo,
toda ni je ohromila. Nasprotno, zanjo kot Gospodovo Mater se
začenja nova pot podaritve. Jezus ima na križu skrb tako za Cerkev
kot za vse človeštvo in Marija je poklicana deliti z njim to isto skrb.
(…) Ljubljeni Jezusov učenec pa predstavlja Cerkev, mesijansko
ljudstvo, ki mora Marijo prepoznati za svojo Mater. Zato Marijina
materinska poklicanost – skrbeti za svoje otroke – preide na
Janeza in na vso Cerkev. Tako je vsa skupnost učencev vključena
v Marijino materinsko poklicanost.« Marija je sklonjena v bolečino in
umiranje Sina Jezusa in s križa izročena sinu – Janezu in človeku, na
njuni poti s križem. Mati Cerkve se v nas in po nas sklanja v trpljenje

Ob 10. uri
na Sv. Antonu
na Pohorju
za + Vlada
Mravljaka in
vse + Dajnikove
Ob 11.30
za + Marijo Žigart
in se + Žigartove

vsakega človeka, da bi razodela Jezusovo skrb z vso nežnostjo in
sočutjem, in prebujala v vsakem kristjanu in v vsem občestvu
materinsko sočutje, isto nežnost in sočutje, Jezusovo »hotenje skrajne
ljubezni«. V teh dneh sem spremljal mlado ženo in mamo, sklonjeno k
možu in sinovoma v silnem trpljenju, in izročeno Jezusovemu objemu v
zakramentih – in sam sem bil sklonjen v njeno bolečino in poslavljanje,
nemočen in trepetajoč, v izročanju Božjemu usmiljenju in Materi bolečin,
da bi jo varovala in podpirala v upanju …
Mati Cerkve, uči nas, da bomo vedno sklonjeni k bližnjemu – in
izročeni tvoji nežnosti in sočutju! Br. Marko Novak, fračiškan

POSTNA POSTAVA ZA LETO 2018
Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, nas vsako leto pripravlja na veliko noč. Naj bo
to res čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih bomo darovali za potrebe Cerkve
in vsega sveta. Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti. Strogi post
je na pepelnično sredo (letos 14. februarja) in na veliki petek (letos 30. marca). Ta dva
dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od
izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta. Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v
letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim
delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega
14. leta. Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini
(poroka, pogreb …), post in zdržek odpadeta. Za duhovnike, redovnike in redovnice, ki se
hranijo doma, ne velja olajšava za petke zunaj postnega časa.
Pon., 12. 2.
Evlalija
Tor., 13. 2.
Kristina - Pust
Sre., 14. 2.

PEPELNICA

strogi post in
zdržek
blagoslov pepela
in pepeljenje
Čet., 15. 2.
Klavdij
Pet., 16. 2.
Julijana

Ob 17. uri
za + Antonijo Gosak
Ob 17. uri
za + Krist(in)o Mihelič
Minljive posode smo, Gospod, iz prsti si nas zgnetel,
v prah in pepel se bomo povrnili.
S postom ti želimo služiti, darežljivost svojih rok ti ponujamo.
Ne maraš čemernih obrazov, ne sprejemaš našega hvalisanja.
Za jasen pogled in čisto dušo nas prosiš.
Skrivno dobroto boš obilno poplačal.
Tvoji smo, gneti svojo ilovico in nam izoblikuj čuteče srce.
Z oljčnim pepelom zaznamovani se ti zahvaljujemo za življenje
pa tudi za smrt. Položila nas bo tebi v naročje. Berta Golob

Ob 8. uri za + Alfonza Kandorferja in Tiliko
Ob 17. uri
za + Stojana Podlesnika
Ob 17. uri Križev pot – oblikujejo člani ŽPS-ta – nato daritev
za + Zdravka Švajgerja

Blagoslov pepela in pepeljenje
Ob 15. uri v Josipdolu
za + Srečka in Jožefa Slemenjaka, obl. ter Jožefo
Ob 17. uri za + Hermino Karlatec in vse + Šajstnikove

Sob., 17. 2.
Sedem
ustanoviteljev
servitov
Ned., 18. 2.

PRVA POSTNA
NEDELJA
Blagoslov pepela
in pepeljenje
Ob 8. uri
za + Jožeta
Javornika, obl. ter
Marijo roj. Reflak
Ob 10. uri
na Sv. Antonu
na Pohorju
za + Dušana
Kovača
Ob 11.30
za + Frančiško in
Antona Ciglarja ter
Darinko Grušovnik

Odlomek iz Markovega evangelija nam spregovori o tem, da je Sveti
Duh Jezusa odvedel v puščavo, kjer je bil štirideset dni, in ga je
satan skušal (prim. Mr 1,12–13). Nedeljska Božja beseda nas tako
sooča z bojem, saj je postni čas čas duhovnega boja z duhom zla.
Vabi nas, naj se odločno usmerimo za Jezusom po poti, ki vodi v
življenje: da opazujemo Jezusovo ravnanje in hodimo za njim. Ta
pot vodi skozi puščavo, saj je prav puščava kraj poslušanja Božjega
glasu in tudi glasu skušnjavca. V hrupu tega ne moremo narediti, saj se
v hrupu sliši samo to, kar je na površju. V puščavi pa se lahko
spustimo v globino, kjer se dejansko odvija tekma za našo usodo,
katere izid je ali življenje ali smrt. Božji glas prihaja k nam. Bog nam
torej govori po svoji Besedi. Prav zaradi tega je pomembno, da
poznamo Sveto pismo. V nasprotnem primeru ne znamo zavrniti
skušnjav hudobca. Sveto pismo zato imejmo vedno pri sebi (na
dosegu roke, kot radi rečemo) in vsak dan vsaj nekaj minut
posvetimo meditaciji in ga radi po malem prebirajmo. Puščava
postnega časa nam pomaga zavrniti malike posvetnosti in nas
usposablja za pogumno ravnanje, ki je skladno z evangelijem, krepi pa
tudi našo solidarnost do soljudi. V puščavo torej vstopimo brez
strahu, saj nismo sami. Z nami je Jezus, je Bog Oče in je Sveti
Duh. Kot je veljalo za Jezusa, tudi nas po poti postnega časa vodi
Sveti Duh. To je isti Duh, ki se je spustil na Jezusa in je nam bil
podarjen pri krstu. Postni čas je zato ugodna priložnost, ki naj nas
vodi do vedno jasnejše zavesti, koliko je Sveti Duh, ki smo ga
prejeli pri krstu, v nas že naredil in kaj še lahko naredi. Tako bomo
ob koncu postne poti – na Veliko soboto zvečer – z močnejšo zavestjo
obnovili zavezo, sklenjeno pri krstu, in obveznosti, ki iz nje izvirajo.
Po: radio.ognjisce.si; papež Frančišek 2015

POST V DUHU … Gospod, pomagaj nam, da bo naš post čist,
da bi iskali odrešenje duš, ti v strahu služili, zlivali na svojo glavo olje dobrote in
si umivali obraz v vodi čistosti.
Nas, ki se postimo v telesu, nauči postiti se tudi v duhu,
razvezati vsako vez krivice, zlomiti nasilje.
Daj, da bomo dajali kruh tistim, ki so lačni …
da bomo odprli svoje hiše ubogim, ki nimajo strehe …
da bomo tako lahko od Kristusa sprejeli veliko ljubezen.
Pravoslavno izročilo
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