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POSTNI ČAS 
 

S pepelnično sredo, 14. februarja, začenjamo postni 
čas, čas priprave na veliko noč. ”Spreobrni se in veruj 
evangeliju !” - tako nas vabi Jezus, v postnem času. 
Spreobrniti se pomeni spremeniti svoje grešno 
mišljenje, saj se vsak greh začenja v grešnih mislih. 
Verovati evangeliju pa pomeni verjeti Bogu, ga 
postaviti v središče življenja in  izpolniti božjo voljo.  

- Vzemimo postni čas resno, kot čas spreobrnjenja, molitve, poglobitve, odpovedi 
in dobrih del. Skušajmo z veseljem služiti Bogu!  

 
GREH - skrivnost zla 

 

Postni čas nas vabi, naj iz greha vstanemo v novo življenje. - GREH je v bistvu 
zavračanje božje ljubezni, nepokorščina do Boga in ubijanje božjega glasu v sebi. Je 
prekinitev prijateljstva z Bogom. Pravzaprav je greh vse tisto, kar je v ljudeh zlo, 
negativno, grdo, sebično, napačno. Potrebno bi bilo samo odstraniti greh in na 
svetu bi zavladala pravica, mir in ljubezen. V bistvu je greh velika skrivnost. Božje 
razodetje nas uči, da je začetnik greha hudič, ki je inteligentn0 duhovno bitje, 
močnejše od ljudi. Človek se sam ne more rešiti izpod njegove oblasti. Človeka je 

zapeljal v prvi greh in še vedno ljudi zavaja 
v grehe.  Greh je sila, ki človeka ovira in 
zasužnjuje. Proti tej sili človek sam ne 
more narediti ničesar. Vsi smo v grehu. 
Zaman se sami borimo proti grehu, ker je 
močnejši od nas. Greha nas lahko reši 
(osvobodi) samo Jezus Kristus. - Greh se 
poraja v srcu človeka. Srce pa lahko 
spremeni samo Bog. Samo Bog, ki je lju-
bezen, nas lahko napolni z ljubeznijo, da 

bomo sposobni upreti se hudiču in hudobiji, ki jo prinaša greh. Ljubezen je 
najmočnejše in edino orožje proti hudiču in grehu   
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Biti kreposten ne pomeni, da nikdar ne padeš, ampak, da vselej vstaneš in si 
prizadevaš stopati naprej. (M. Quoist) 
 

 

 

ČEMU BIRMANSKI BOTRI? 

Navada botrov izhaja iz prvih stoletij krščanstva, ko so 
krščevali predvsem odrasle in je tudi birma bila 
združena s krstom. Boter je pred cerkveno skupnostjo 
jamčil, da se je kandidat resno in zadosti pripravil na 
krst, da zakrament jemlje resno ter da bo tudi naprej 
živel dosledno kot kristjan.  Boter naj bi mu pri tem 
pomagal. Boter naj bi bil birmancu tudi danes 
predvsem zgled in opora v verskem življenju. - Na 

žalost se je ta zavest skozi stoletja izgubljala in danes se je marsikje že čisto 
izgubila ter se je botrstvo popolnoma izrodilo. Mnogi mislijo le na botrove darove. 
Človek, ki ne hodi redno k maši, ki ne prejema zakramentov, ki nič ne moli in ki ne 
živi dosledno po veri, ne bi smel biti boter in ni prav, če nekateri kljub vsemu 
izberejo takšne botre. Bodimo iskreni: birmanci, starši in botri. Župnika lahko 
“okrog prinesete”, ne pa Boga. Pravzaprav pa lažete samemu sebi, če izberete za 
botra človeka, ki ne živi po veri. Botri naj bi bili torej birmancu predvsem zgled in 
opora pri njegovi veri in naj bi resno vzeli svoj botrske dolžnosti. 

 

O Z N A N I L A ,   O B V E S T I L A . . . 

** V sredo, 14. februarja, je pepelnica, začetek postnega časa. Med mašo ob 18 h (v 
kapeli) bo pepeljenje, v znak spokornosti in spreobrnjenja. Vabljeni k sv. maši, da 
tako skupaj začnemo postni čas, čas duhovne 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 
Njegovo odrešenje. V molitvi bomo prosili zase in za 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.  
** Od 26. 2. bo večerna maša ob 18 h.  
** Hvala vsem posameznikom, ki so še darovali za obnovo strehe župnijske cerkve! 
HVALA in Bog povrni! 

 

Komur ne poje duša, si mora navijati glasbo. Če srce ne premore pristnega smeha, je 
potrebno veseljačenje. Tako življenje je večni pust: beg pred svojo praznoto (N.N.) 

»Raški zvon« izdaja Župnija Raka – Franc Levičar, župnik. 

Telefon: 07/49-75-303 ali 041/268-082 
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