Glasilo župnije Raka
Februar 2016
Vsakdanje darovanje
Praznik Gospodovega darovanja ali svečnica
je spomin na dogodek, ko je Marija v
jeruzalemskem templju Bogu darovala dete
Jezusa in se z njim tudi sama popolnoma
darovala in izročila Bogu. Bog je Mariji v
življenju bil vse. Postavila ga je na prvo mesto
in temu je podredila vse svoje življenje.
Ta dogodek naj bo tudi za nas zgled in
spodbuda, da bi se tudi mi popolnoma
darovali in izročili Bogu ter to darovanje vsak
dan znova obnavljali.
Prizadevajmo si, da bi delali vse zaradi Boga. Tako bodo tudi naša najbolj
vsakdanja opravila postajala molitev in daritev Bogu. Kot sveča izgoreva, da
sveti drugim, tako naj bi tudi naše življenje bilo izgorevanje za Boga in soljudi.
Vse to izgorevanje in darovanje pa naj spremlja dober namen.

JEZUS
Največja osebnost v zgodovini je bil
Jezus Kristus.
Ni imel služabnikov, pa so ga kljub
temu klicali Gospod. Ni imel
akademske izobrazbe, pa so ga kljub
temu imenovali Učitelj. Ni imel
zdravniške izobrazbe, pa mu kljub
temu
pravijo
zdravnik
vseh
zdravnikov. Ni imel vojske, pa so se ga
mnogi kljub temu bali. Ni zmagal v
nobeni vojni, pa je kljub temu
»okupiral« ves svet. Ni zagrešil nobenega
zločina, pa so ga kljub temu križali. Umrl je, pa so ga pokopali v sposojeni grob.
Jezus je vstal in zdaj živi med nami! Če verjameš v Boga in njegovega Sina
Jezusa, ga oznanjaj svojim prijateljem in znancem. Oznanjaj ga z besedo in
življenjem. (N.N.)

Jezus pravi:
»Kdor me bo priznal pred ljudmi, tega bom tudi jaz priznal pred nebeškim Očetom.
Kdor pa me bo zatajil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred nebeškim Očetom«.
(Mt 10, 32)

Postni čas
Kako hitro mineva čas. Pravkar smo obhajali
božične praznike in že je tu postni čas, ki ga
začenjamo s pepelnico, 10. februarja. Pepeljenje
na pepelnično sredo je polno globoke simbolike:
vse je minljivo, tudi človek se vrača v zemljo in
prah. Lahko je še tako bogat in slaven, nobeno
bogastvo in noben užitek ne prepreči poti v
zemljo. Zato nas postni čas opominja: »Pomni,
človek, da si prah in da se v prah povrneš!«
Hkrati nas spodbuja: »Spreobrni se in veruj
evangeliju!« V postnem času naj bi poglobili
svoje krščansko življenje in v luči Kristusovega
trpljenja in smrti še bolj poglobili smisel svojega
življenja.

Greha ni…
Letos obhajamo sveto leto usmiljenja. Dve nedelji pred postom smo v
cerkvi poslušali pastirsko pismo slovenskih škofov, ki so nam
spregovorili o spovedi. Ravno spoved, zakrament sprave, kjer nam
Bog odpušča grehe, je še posebno znamenje božjega usmiljenja do nas
grešnikov.
Na žalost je danes spoved v krizi. Mnogi sploh več ne hodijo k spovedi.
Zakaj? Zato, ker ni greha. Ljudje so
izgubili čut za greh. Pravijo: Saj greha ni;
človek se lahko kvečjemu včasih zmoti ali
naredi kakšno napako, greha pa ni. In tako
je na vseh področjih: od vere do
gospodarstva in politike. Ljudje ne
priznavajo svoje grešnosti, sebičnosti,
nepoštenosti. Toda greh je. Greh je greh,
tudi, če ga zavijemo v lepo embalažo in
iščemo zanj opravičila. Vsi smo grešniki,
potrebni božjega usmiljenja in odpuščanja.

OZNANILA, OBVESTILA...
* 10. februar, pepelnica, začetek postnega časa. Med mašo ob 17 h pepeljenje v
znak spokornosti in spreobrnjenja. Vabljeni k sv. maši, da tako resno začnemo
postni čas, čas priprave na veliko noč.
* V postnem času bo vsak petek na začetku maše kratek križev pot. Lepo
vabljeni! Vzemite si čas vsaj en petek v postu, da se tako ob premišljevanju
Kristusovega trpljenja zahvalimo za odrešenje. V molitvi bomo prosili zase in
vse trpeče po svetu, da bi v luči Kristusovega križa vsak dan znova našli smisel
svojim vsakdanjim križem. Veliko je potreb pri nas in po svetu za katere naj bi
molili in prosili.
* Hvala dobrotniki! Za fotokopirni stroj v učilnici v kaplaniji so darovali 400 €
mlajši koledniki, 300 € pevska skupina Lavrencij in 100 € starejši koledniki.
Mlajši koledniki so darovali še 600 € za misijon Toneta Kerina na
Madagaskarju; N.N. Raka pa 100 € za cerkev sv. Marjete v Podulcah. Hvala!

Trpljenje ni v udarcih, ne v besedah, še komaj v očeh… v bojazni je
trpljenje, v hudi slutnji, v trepetajočem pričakovanju… (Ivan Cankar)
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