1. POSTNA NEDELJA, 18.2.

krstna nedelja

7.00: živi in + farani
9.00: + zlatomašnik Ciril BERGLEZ
+ Frančiška MLAKAR, obl., in rodbina
10.30: + Marko POŽLEP
+ Avguštin KRAJNC, 20. obl., sinova in starši KRAJNC
Bolan sem bil in ste me obiskali
Svetovni dan bolnikov obhajamo od leta 1982 na
praznik lurške Matere božje, na obletnico njenega
prvega prikazanja pastirici Bernardki Soubirous v
Lurdu 11. februarja leta 1858. V Lurdu se je Marija
osemnajstkrat prikazala pastirici Bernardki. Lurd,
francosko romarsko središče, je že približno 140
let romarski kraj, ki ga vsako leto obišče na milijone romarjev.
Čudeži se dogajajo pred votlino prikazovanj, med
kopanjem v lurški vodi ter zlasti med evharistično
procesijo in blagoslovom z Najsvetejšim. Dogajajo pa se tudi med mašno daritvijo. V Lurdu so
ozdraveli bolniki z zelo različnimi neozdravljivimi
boleznimi. Ta ozdravljenja presegajo naravne zakone. Za kar so se zdravniki dolgo zaman trudili, to
v Lurdu nenadoma uspe. Ni dvoma, da je tu na delu
moč, ki je višja od moči narave, Bog, ki ozdravlja
po Marijini priprošnji.
V letošnji poslanici papež Frančišek poudarja,
kako se je skozi dvatisočletno zgodovino Cerkve
udejanjila velika rodovitnost različnih služb do
bolnikov in trpečih ter dodaja: “Na bolnike bodo
polagali roke in ti bodo ozdraveli,”( Mr16,17-18).
Jezusov dar ostaja za Cerkev naloga in poslanstvo,
saj ve, tako rimski škof: “da mora prinašati bolnikom isti Gospodov pogled, bogat z nežnostjo in
sočutjem... Mariji, Materi nežnosti izročamo vse
bolne tako na telesu kot na duhu, naj jih v njihovem
upanju podpira in varuje.”

Maše v prihodnjem tednu

6. NED. MED L., 11.2. sv. Lurška MB, svet. dan boln.

MARTINOVA LILIJA

7.00: živi in + farani
+ HRASTNIKOVI, MAJCNOVI, KNEZOVI in Pavla
MLAKAR
9.00: + Franc KLEZIN, obl., in Rozalija
+ Jožef, obl., in Amalija SENICA
10.30: + Franja BENEDEK, obl.
PONEDELJEK, 12.2., sv. Evlalija sv, mučenka

7.30: za zdravje
+ Lojze KAPELARI
+ Fanika IMENŠEK
TOREK, 13.2., sv. Gilbert, škof
18.00: + Vitko MATEK, 15. obl., starši MATEK, Ivo,
10. obl., Nada, 20. obl., in starši PUH
+ Ivan BELEJ, 8.dan
+ Emil BEZGOVŠEK, zadušnica
SREDA, 14.2., ++ Pepelnica pri sv. maši pepeljenje
7.30: + Franček KNEZ
18.00: + Alojz KANDUČ, obl., starši KANDUČ in
REBERŠEK
+ Vinko LEŠEK
18.30: prva postna kateheza: Duhovna dela usmiljenja
(Matej Pirnat). Naslednje kateheze bodo ob torkih.
ČETRTEK, 15.2., sv. Klavdij, redovnik
18.00: + Frančiška KUŽNIK, Frenk CESTNIK
+ Marija MLAKAR
+ Zvonko PLAHUTA
18.30: srečanje Alfa - 6
PETEK, 16.2., + sv. Onezim, škof, mučenec
7.30: + Frančiška, Jurij in brat Stanko KOŠIČ
18.00: priprošnja za zdravje
Martin ZAVŠEK
pred sv. mašo križev pot // po maši srečanje ŽPS
SOBOTA, 17.2., sv. sedem ustanovit. reda servitov
18.00: + Rozalija ŽELEZNIK, 11. obl., in starši PETROVIČ
+ Jože KOČAR, 7. obl.
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Kaj predstavlja vrh gore pred oltarjem?
Je to Hum ali Gora skušnjav, ki jo slutimo v
postnem času?
... morda Pastirsko pismo slovenskih škofov ,
ki govori o veri v našem občestvu? Ali pa ...

Postni čas je spet pred vrati. Vsak drugače se ga
lotevamo. Nekaterim je tudi čas priprave na obhajanje velikonočnih dogodkov, v njem odkrivamo
bolj kot odrekanje in post, lastne globine. Nekaj
zelo svežega nam je prinesla tokratna številka
mesečnika Ognjišče

ko goro in Golgoto.
In nisem izgubljena drahma! O, ne! Nisem nepomemben
drobiž, ki je nekomu padel iz mošnjička med preštevanjem
velikih denarjev in se zakotalil pod mizo. Zaklad sem!
Morda celo neprecenljiv, ko vendar tolikokrat čutim, da
me nihče ne ceni!
Ko vprašam modre in izkušene: Kje je Bog? Zakaj molči?
… mi odgovarjajo: Puščava!

Pridejo dnevi, ko sem popolnoma izgubljen.
Čas, življenje, smisel … vse je kot pesek v dlani: bolj ko
stiskam, manj držim! Grabim v prazno in če se česarkoli
dotaknem, se preprosto razblini.
Nobene poti pred mano, ali vsaj nobene prave. Tla se
spodmikajo, korak je negotov in če se že premaknem, se
noga spotakne ali pa se pogreznem do kolen.
Temno je. In lučke, ki vsake toliko zasvetijo, niso zvezde:
kresnice so. In njihov ples je varljiv kot jezik kače v raju.
Prestrašen občemim. Na mestu. Stiska me. Duši me.
Premetava me. Plitvo diham. Še to komajda. Mižim. In
če odprem oči, je kot bi jih ne! Trepetajoč čakam, da se
zbudim.
Upam. Upam, da so le sanje … a dolgo trajajo in jutra ni.
Skušam moliti. Pa se zalotim, da le žebram. Blebetam.
Prošnje besede letijo iz mojih ust in se zaletavajo v zid.
Prošnje besede se na kamnitem zidu razbijejo v manjše
koščke: v črke in zloge. V stoke in vzdihe.
Stojim v prahu prošnjih besed, zibljem se – objokan –
pred velikim kamnitim zidom zrušenega templja! Še kamen bi se me usmilil! Še kamen bi spregovoril! Bog pa
molči!
Izgubljen sem. A nisem se želel izgubiti. Izgubljen sem, a
ne po svoji želji in ne po svoji krivdi.
Ne. Ne … Nisem izgubljeni sin. Skrbno sem ravnal z
dediščino: Zavil sem jo v prtič in zakopal. Globoko. Da bi
kdo ne zbiral, kjer ni raztrosil, in ne žel, kjer ni sejal!
Ne, nisem izgubljena ovca. Nobene zapovedi nisem hoté
prekršil, nobene ograje nisem vedé preplezal in čez plot
nisem skakal. Trava na oni strani se mi ni zdela bolj zelena
in nisem je poželel. Skozi nobeno luknjo se nisem izmuznil,
pa vendar sem se znašel osamljen, zapuščen in prestrašen
zapleten v trnje … v nekem čudnem brezpotju med Oljs-

Opazil ga je že od daleč in se razveselil, saj ni bil videti
nič posebnega.
In ker ni bil videti nič posebnega, je ugibal: “Ali je sploh
ta, ki mora priti, ali naj drugega čakam?”
Narisal je črto v pesek, a On jo je prestopil.
Skušal ga je ujeti v ris, pa ga ni zadržal.
Dvoma ni bilo več: Vedel je, da je pravi.
Veselje je uplahnilo, začel se je boj!
Sledil mu je nekaj dni, ga opazoval od daleč, poskusil
znova … a črte in risi v pesku niso imeli moči nad Njim.
Potem se je umaknil … se skril … in čakal. Ko je videl, da
ga je načela lakota, je spet pristopil. Izzval ga je, naj si
pričara kruh iz kamnov, pa se ni pustil izzvati. Res je bil
lačen kruha, a nasičen z Besedo!
Odnesel ga je v višave, in ga izzval naj izzove Boga. Pa
se ni odzval na izzive. Saj ni večjega izziva kot biti eno z
Očetom.
Izzval ga je, naj se mu pokloni, a ni klonil pred izzivom.
Zakaj naj bi klečal On, ki mu je vse podvrženo?!
Prestopil je črto v pesku, skušnjavec pa je ostal ujet v
lasten ris!

Skušnjave(c)

Ko mine lakota …
ko mine strah …
ko koleno vzdrži in ne klecne, ko se ne upogne in ne
poklekne …
spoznam, da sem v Božji dlani, kjer ni več časa in kjer sta
življenje ter smisel spletena v večnost.
In Božja dlan je mehka: Zato se korak pogreza. Črte v
Božji dlani so stezice, ki me vedno znova privedejo nazaj
v sredo dlani … v najmehkejše … v najsvetejše.
In tema je, ker me je Bog skril v dlan, da bi skušnjavec ne
mogel do mene.
Nisem izgubljen. Nikoli nisem bil. Bog me je kot nepre-

cenljiv zaklad, kot svojo najljubšo drahmo spravil v
svoj žep … kjer res ni prav zračno in me duši … in me
premetava med Božjo hojo …
A sem, kjer moram biti. Doma. Pri Bogu.
Skušnjave so resna zadeva in s skušnjavcem ni šale.
Ne gre za čokolado, za kavico in cigarete, za izbruhe
jezice, telovadbo ali lenobo in podobno …
Gre za dušo. Za primat in prevlado!
Za prvo mesto v moji duši! “Predme padi in me moli!”
Gre za življenje! “Vrzi se dol!“
Gre za polnost življenja! “Naj kamni postanejo kruh!”
In skušnjavec vedno pride, ko sem lačen. Česa?

Gregor Čušin

Naj na tem mestu spomnim na:
POSTNO POSTAVO ZA POSTNI ČAS 2018
Cerkev določa za postni čas posebne oblike spokornosti. Strogi post je na pepelnično sredo (letos 14. februarja) in veliki petek (letos 30. marca) Ta dva dneva
se le enkrat do sitega najemo in se zdržimo mesnih
jedi. Strogi post veže kristjane od izpolnjenega 18. leta
do začetka 60. leta. Samo zdržek od mesnih jedi je na
vse postne petke v letu. Zunaj postnega časa smemo
zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek
od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta.
Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je
kakšna druga slovesnost v družini (poroka pogreb...),
post in zdržek odpadeta.
Postava, ki je vezana na starost vernikov in seveda
vključuje razne zdravstvene omejitve, pa je v marsikateri obliki tudi možna izven teh kriterijev. Še zdaleč
ni post vezan samo na hrano.
Slovenska Karitas nas vabi, naj se v postnem času
zdržimo pitja alkoholnih pijač. Za pobudo brez alkohola v postnem času se odloča vsak sam.
Želim vam modre odločitve izbire in postavljanja
meja samemu sebi. Zelo so pomembne.

