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Odpoved – skrita energija 
 
 

POSTNI ČAS nas vabi k pokori in odpovedi. Na žalost odpoved v današnji 

potrošniški družbi mnogim ljudem nič ne pomeni. Geslo današnjega potrošnika 

je: uživaj, troši, vdajaj se brezbrižnosti in lahkotnemu životarjenju. Nobena 

stvar ni greh. Mediji tak način mišljenja in življenja podpirajo z vsiljivimi 

reklamami. Toda takšen način življenja je daleč od krščanstva. To je moderno 

poganstvo, ko človek za merilo vsega postavlja sebe in svojo sebičnost. Brez 

križa in odpovedi ni krščanstva. Pa tudi sicer, če hočemo v življenju doseči kaj 

velikega, ne gre brez odpovedi. Če se hočemo dvigniti iz vsakdanje površnosti in 

plitvosti se moramo marsičemu odpovedati, vendar ta odpoved daje človeku 

novo energijo. 

Zgled odpovedi in garaškega premagovanja 

so npr. smučarji, ki jih v teh dneh ob-

čudujemo. Za dosego vrhunskih smu-

čarskih rezultatov so se vsi herojsko, tako 

rekoč nadčloveško, premagovali in garali.  

Kot kristjani pa smo vsi poklicani, da bi z 

odpovedjo in premagovanjem svoje se-

bičnosti skupaj s Kristusom soodreševali 

današnji svet. Postni čas nas še posebej 

vabi, da bi vsak dan znova vstajali iz 

grešnosti, sebičnosti in vsega slabega v novo 

življenje z Bogom in v Bogu.  

 

 

 

Aleluja !   Zmagalo je življenje… 

 

Človeško gledano je Jezusova smrt poraz in konec vsega. V luči krščanske vere 

pa imamo upanje, ki seže preko groba; upanje, da je življenje močnejše od 

smrti. Imamo vero, da mora seme umreti, da vzklije novo življenje. Imamo vero, 

da je ljubezen močnejša od vsakega zla. Kakor v Jezusovem življenju za velikim 

petkom in smrtjo pride velika noč in vstajenje, tako tudi v našem življenju: 



onstran smrti nam sije zarja vstajenja. V luči 

vere v Vstalega bomo lažje sprejeli vso 

resničnost svojega bivanja, tudi svojo ranjenost 

in nemoč, svojo krhkost in grešnost, tudi 

trpljenje in smrt. Verujemo, da nas vstali 

Gospod lahko ozdravi greha in sebičnosti ter 

nas napolni z najglobljim smislom našega 

bivanja.  

Tudi sodobnega človeka vstali Kristus 

nagovarja in mu odkriva neizmerno bogastvo 

življenja. Daje mu upanje, ki človeškemu 

življenju odpira nove razsežnosti in neskončna 

obzorja bivanja.  

Kristus je vstal in nas vabi, da vstanemo tudi 

mi. Vstajati vsak dan pomeni, postajati vsak 

dan boljši. Naše krščanstvo naj bo hoja k do-

končnemu vstajenju.  

Luč Vstalega Kristusa naj tudi danes premaga vse temine življenja ter naj z 

neomajnim velikonočnim upanjem napolni srca vseh faranov 

-  To vam želi Vaš župnik! 
 
 

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

*** 3. marca bom predvidoma šel v bolnico v Novo mesto na operacijo kolka. 

Upam, da ne bodo kakšni zdravstveni zadržki, da me ne bi sprejeli. Za operacijo 

je namreč treba biti zdrav in pripravljen, sicer jo odložijo.  Če bom torej ostal v 

bolnici, me bo med tem časom nadomeščal prejšnji  župnik g. Jože Komljanec, 

po potrebi pa morda kdaj še g. župnik s Sv. Duha – Vel. Trna ali morda kdo 

drug. Sv. maša bo ob delavnikih od 2. marca dalje spet v cerkvi.  

Od 30. marca dalje bo večerna maša ob 19 h.  

Za vse se dogovarjajte z g. Komljancem. Raški zvon v aprilu verjetno ne bo 

izšel.  
***V postnem času ob petkih vabljeni h križevemu potu. 

***Pred prazniki ne 

pozabimo na bolne in 

ostarele, da bodo prejeli 

zakramente na domu. – 

Tudi sami ne pozabimo na 

dobro velikonočno spoved. 

***19 marca je praznik sv. 

Jožefa. Sv. maša ob 10h in 

18h. 

***25. marca je praznik 

Gospodovega oznanjenja 
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Mariji.  Sv. maša ob 10 h in 18 h.  

***29. marca ne pozabimo na spremembo ure! 

***V zakristiji bodo na razpolago velikonočne voščilnice, na tiho nedeljo pa tudi oljke. 

 ***V velikem tednu vabljeni k obredom velikega tedna: veliki četrtek, petek in sobo-

ta - vse dni ob 19h. 

***Na veliko noč bo zjutraj ob 6.30 h vstajenje, procesija in slovesna maša. Pri maši 

bo ofer za cerkvene potrebe.  

***Na velikonočni ponedeljek 6.4. bo maša ob 7 h in 10 h. 

***Na belo nedeljo 12.4. bo žegnanje pri sv. Neži. 

***Podrobno o praznikih pa še sproti pri nedeljskih oznanilih (nekaj tudi na oglasni 

deski pri cerkvi). 

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

Telefon: o7/49-75-303 ali 041/268-082 

 

 
 


