Glasilo župnije Raka
Marec 2017

POSTNI ČAS
Kristusova Kri je cena našega odrešenja. Za nas jo je
prelil, za odpuščanje naših grehov. Postni čas nas
vabi k spreobrnjenju in novemu življenju. Odložimo
sleherni napuh in se v ponižnosti predajmo Bogu.

Kakšen naj bo naš post?
Prostovoljna pokora v postnem času bo morda za nekoga pritrgovanje pri hrani ali
odpoved sladkarijam, za drugega omejitev kajenja ali pitja alkoholnih pijač, spet
za drugega morda vsaj včasih odpoved televiziji ali internetu. Lepa oblika posta je
zlasti vestno izvrševanje dolžnosti v poklicu in družini, večja potrpežljivost v
težavah ali več pozornosti do drugega, pomoč trpečim, bolnim, osamljenim in
zapuščenim. Predvsem naj bi v postnem času več in bolje molili,
zlasti skupaj v družini. Če je v nas kaj ljubezni do Boga in volje za
spreobrnjenje nam tudi ne bo pretežko najti vsaj včasih čas za
delavniško mašo in križev pot. Potrudimo se, da bi letošnji postni
čas obrodil bogate sadove!

Poganstvo – največja grožnja krščanstvu (nadaljevanje)
V moderni »religiji« poganstva se je
popolnoma izgubil čut za občudovanje. V njej tudi
ni nobenih prepovedi, kar je ljudem še posebej
všeč. Današnji človek teži za čim večjim udobjem.
Od te moderne poganske religije lahko vzamem
kar želim in lahko zavržem, kar pač nočem. Novo
poganstvo je varanje samega sebe.

Moderno poganstvo nima občutka za greh, ker pač ni absolutne morale. Vse
je relativno. Iz te religije je tudi odstranjen sleherni strah, predvsem strah pred
Bogom. Ta strah, zlasti pri mladih, je treba izkoreniniti s pomočjo sodobne poppsihologije. Moderni »bog« je samo naravna sila.
Novo poganstvo ne napada Cerkev ali krščanstvo javno, ampak neopazno
prehaja v vse pore sodobnega človeka, tudi kristjanov. To je blaga, mehka
strategija kače, ki laže in zavaja prva človeka (Adam in Eva): »Ali vama je res Bog
prepovedal… Ne verjemita mu. Poskusita.. In bosta kakor Bog…«
Novo poganstvo temelji na zgolj humanizmu, politeizmu in panteizmu kar je
seveda nasprotno krščanstvu, čeprav je za mnoge
ljudi simpatično, predvsem pa manj zahtevno od
krščanske vere. To je tako imenovano gibanje New
age (nova doba), ki v osnovi izhaja iz hipijevstva
šestdesetih let, vendar je danes to zarota, ki je
vodena iz enega centra. To je strategija pekla. Vemo
pa, da je Bog močnejši od pekla. Jezus je svet
premagal, kot sam pravi; premagal je pekel, greh in
smrt. Nekega dne bo novo poganstvo mrtvo, kakor je
mrtvo staro poganstvo.
OZNANILA, OBVESTILA...
* V sredo, 1. marca 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 resno 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
po svetu in pri nas za katere naj bi molili in prosili.
* 25. marca je praznik, Gospodovo oznanjenje Mariji. Sv. maša ob 10h in 18 h.
Vabljeni!
* 26. marca ne pozabimo na spremembo ure!
* Od 27. 3. bo večerna maša ob 19 h.
* Že sedaj opozarjam na poseben KONCERT, ki bo hkrati tudi križev pot, in ga
bomo spremljali ob besedilu in slikah. Izvajalci bodo vrhunski pevci oz. solisti
Glasbenega Konservatorija iz Novega mesta. Koncert bo zvečer v župnijski cerkvi.
Nekaj o koncertu pa še v aprilski številki Raškega zvona.

»Kjer živijo ljudje v ljubezni, je Bog med njimi. Kdor živi v ljubezni, živi v magnetnem polju Boga,
ki je ljubezen. Bog je v vsakem človeku, ki te ima rad, kateremu se zdiš vreden truda; v vsakem,
ki s teboj hodi in ostaja pri tebi, ko se znoči. Bog te gleda z ljubečimi očmi človeka, ki ima
razumevanje zate.
Bog je v vsaki dobri besedi, ki te tolaži in vzpodbuja. Je v
roki na tvojem ramenu, ki ti je v oporo, v roki, ki ti kaže
pravo pot.
Bog je v ustih, ki te z ljubeznijo poljubljajo, v toplini srca,
ki jo čutiš v objemu. Kjer je v srcih doma ljubezen, lahko
ljudje govorijo o Bogu in se med seboj razumejo.
Ljubezen. To ni iznajdba človeka. To je božji dar.«
(Phil Bosmans)
»Iskal sem Boga, pa ga nisem našel; iskal sem dušo, pa je nisem odkril; iskal sem brata, pa
ga nisem zagledal. – Ko pa sem našel človeka, dobrega človeka, sem našel vse troje: Boga in dušo
in brata«. (Dostojevski)
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