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Jezus govori: »Jaz sem luč sveta«
Praznik Jezusovega darovanja ali svečnica je praznik luči. Starček
Simeon je preroško napovedal, da bo Jezus luč v razsvetljenje mnogih
narodov. Obenem pa je napovedal, da bo tudi znamenje kateremu se bo
nasprotovalo. In resnično Kristus tudi danes sveti s svojim naukom in
zgledom. Za mnoge je luč in odrešenje. Nekateri pa ga na žalost ne
sprejemajo, ker imajo rajši temo, kakor luč. Moti jih luč resnice, dobrote,
ljubezni, ker so morda sami sužnji greha in
sebičnosti. Za nas kristjane pa je Kristus luč
življenja. Sam je rekel: »Jaz sem luč sveta. Kdor
gre za menoj, ne bo hodil v temi ampak bo imel
luč življenja«. Obenem pa tudi nam naroča, naj
bomo luč sveta. To pomeni, naj skušamo tako
živeti, da bi bili z besedo in zgledom drugim zgled
in opora na poti odrešenja. To pa je težko. Jezus sam nam mora pomagati.
Vsak dan znova, pravzaprav vsak trenutek znova se moramo odločati za
življenje po božji volji, za življenje v luči. Prizadevajmo si torej, da bi delali
vse zaradi Boga in po božji volji. Kot sveča izgoreva, da sveti drugim, tako naj bi
tudi naše življenje bilo izgorevanje za Boga in soljudi. Pri tem nam je najlepši
zgled Marija – vsa se daruje in izgoreva za Boga in bližnjega. V njej ni nobene
sebičnosti, vedno sledi luči – Bogu. Tudi mi hodimo v luči resnice, dobrote in
ljubezni. Zaupajmo Kristusu, ki je rekel: Jaz sem luč sveta.

24 vprašanj ? – 24 odgovorov !
Najlepši dan? – Današnji!
Največja ovira? – Strah!
Najlažja stvar? – Zmotiti se!
Največja napaka? – Opustiti!
Osnova vsega zla? – Sebičnost!
Najboljša zabava? – Delo!
Najhujši poraz? – Obupanje!
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Največji strokovnjaki? – Otroci!
Najlepši spomin? – Na ljubezen!
Največje veselje? – Biti drugim koristen!
Največje skrivnost? – Smrt!
Najslabša lastnost? – Biti slabe volje!
Najnevarnejša oseba? - Lažnivec!
Najslabši občutek? – Sovraštvo!
Najlepše darilo? – Odpuščanje!
Najpotrebnejše? – Prijateljstvo!
Najkrajša pot? – Prava pot!
Najlepši občutek? – Notranji mir!
Najcenejše darilo? – Nasmeh!
Najboljše zdravilo? – Optimizem!
Največje zadovoljstvo? – Opravljeno delo!
Največja moč? – Zaupanje v samega sebe!
Najpotrebnejše osebe? – Prijatelji!
Najlepše na svetu? – LJUBEZEN!!!

Otrok potrebuje meje
V letošnji prvi številki Ognjišča psiholog dr. Aleksander Zadel govori
o tem, kako važno je, da otroku pri vzgoji postavimo tudi meje in ni dovolj,
da mu izkazujemo samo ljubezen. Pravzaprav je tudi po-stavljanje meja
izraz ljubezni. Otroku postavimo meje ravno zato, ker ga imamo radi. S
tem, da otroku vse dovolimo in mu v vsem ustrežemo, mu ne delamo dobro
in ga ne pripravljamo na življenje, ki je včasih zelo trdo in zahtevno.
Pravzaprav si otrok želi meje, čeprav tega morda na zunaj ne prizna. Če
otroke razvajamo, se ti otroci kot odrasli ne bodo znali spopasti z
življenjem, ker so psihološki in-validi. Otroku postavljati meje obenem pa
otroka ljubiti – to je velika umetnost in spretnost. Če
so starši strogi brez ljubezni, so diktatorji. Ljubezen
brez postavljanja meja, pa ni vzgoja. Starši lahko
otroku postavijo jasne meje in obenem ohranijo
ljubezen do otroka. Tako bo otrok občutil varnost,
dobil občutek lastne vrednosti in zgradil pozitivno
samopodobo, ko mu omogočijo, da se zave svojih
meja. Če sem strog do otroka, ne pomeni, da ga
nimam rad; in če mu vse dovolim ali mu vse kupim, ne pomeni, da ga imam
rad. Otroka moramo že zgodaj vzgajati za odgovornost. Samo tako bo
kasneje znal iti iz sebe, iz svoje sebičnosti in živeti tudi za druge.
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Čiščenje in krašenje župnijske cerkve
8.2. Zabukovje in Brezje, 15.2. Pristava in Dobrava, 22.2. Dolenja vas, 1.3.
Površje in Vrh, 8.3. Cirje, 15.3. Raka, 22.3. Dolga raka, 29.3. Podlipa in
Goli vrh, 5.3. Ravno in Koren, 12.4. Smednik, 19.4. Kržišče in Zaloke (za
Vel. noč), 26.4. Gmajna, 3.5. Mikote, 10.5. starši prvoobhajancev, 17.5. Sela,
24.5. Ardro, 31.5. starši birmancev, 7.6. Celine, 14.6. Jelenik, Koritnica in
Planina, 21.6. Podulce. – Hvala vsem!
*****

- 14. 2. ob 18 h se v Kostanjevici začne Tečaj priprave na zakon.
- Od 24. 2. bo večerna maša ob 18 h.
Hvala, dobrotniki!
Za obnovo slike sv. Lovrenca in za cerkvene potrebe so darovali:
neimenovani 30.-€, 20.-€, 50.-€, 100.-€;
50.-€ Gabrič Rezika, Raka.
Za dodatno opremo veroučne učilnice so darovali 800.-€ Raški koledniki,
300.-€ Pevska skupina lavrencij, 100.-€ starejši koledniki. - HVALA!
»Nič ni pomembnejšega od današnjega dne.«

(W. Goethe)

Izdal: Župnijski urad Raka – Franc Levičar, župnik
Telefon: 07/49-75-303 ali 041/268-082
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