10. februar 2013

NEDELJA

5. MED LETOM

10.02.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Slavka in N ežo Cokan, obl.
ob 10h za dva rajna B laža Cvikl

Ponedeljek

DAN ČEŠČENJA SV. REŠNJEGA TELESA

11.02.

ob 7h za +Frančiška G robelnik
ob 10h za +Franca in Julijano Špeglič ter sorodnike
ob 17
1 7 h za +G eliko in Ivana V idenšek

Torek

pust

12.02.

ob 7h

Sreda

PEPELNICA – začetek postnega časa – po maši pepeljenje

13.02.

ob 18h za +A nico Čakš

Četrtek

Valentin

14.02.

ob 8h

Petek

Klavdij

15.02.

ob 18h za +Pepco Tepeš
po m aši križev
kri žev pot

Sobota

Julijana

16.02.

ob 7h

NEDELJA

1. POSTNA

17.02.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +A ntona Prevolšek, Josipa Bodis in sor.
ob 10h za +Jožeta K rajnc, obl.

za +O lgo Srebočan

na Pernovem za +A ngelo N ovak

za rajne K uglerjeve

*

Vabilo Teološke fakultete v Ljubljani

Ali se še odločate o svoji bodoči karieri? Ne veste, na katero fakulteto bi se vpisali? Ali vas zanimajo
humanistične, verske in družboslovne vsebine? Ali ste komunikativni in radi delate z ljudmi? Želite
pomagati drugim? Potem vas vabimo, da pridete na informativne dneve Teološke fakultete, ki bodo
potekali v petek (15. 2. 2013) ob 10:00 in 15:00 ter v soboto (16. 2. 2013) ob 10:00 na Univerzi v
Ljubljani, Teološka fakulteta (Poljanska cesta 4) in na Enoti v Mariboru (Slovenska ulica 17). - Najbolj
poznana skupina teologov so ljudje, ki se odločijo za posvečeno življenje (duhovniki, redovniki in
redovnice), a za študij teologije se odloča vse več laikov. Slednji pa najdejo zaposlitev kot pastoralni
asistenti, kateheti, novinarji, piarovci, turistični vodiči, učitelji,..., medtem ko se drugi odločijo za
nadaljevanje študija ter s tem akademsko kariero ali pa delo kot zakonsko-družinski terapevt. Možnosti za zaposlitev pa se povečajo, če izberete dvodisciplinarni študij v sodelovanju s Filozofsko
fakulteto v Ljubljani in Filozofsko fakulteto ter Fakulteto za naravoslovje in matematiko v Mariboru.
**********************************************************************************

MISLI OB ZAČETKU POSTNEGA ČASA
Mt 6,1–6.16–18

MOLITEV NA SKRIVNEM

In kadar se postite,
ne bodite kakor
čemerni hinavci;
grdijo si namreč obraze,
da bi ljudem pokazali,
da se postijo.
Resnično, povem vam,
svoje plačilo so prejeli.
Kadar pa se ti postiš,
pomazili svojo glavo
in si umij obraz,
da ne pokažeš ljudem,
da se postiš,
ampak svojemu Očetu,
ki je na skrivnem.
In tvoj Oče, ki vidi v
skrivno,
ti bo povrnil.
(Mt 6,16–18)

»Kadar molite, ne bodite kakor hinavci. … Pojdi v svojo sobo, zapri
vrata in moli k svojemu Očetu, ki je na skrivnem« (prim. Mt 6,5–6).
Te Jezusove besede se nanašajo na bogato judovsko molitveno
prakso. Ob določenih časih je Jud molil v templju in tudi zasebno. A
tudi osebna molitev je za mnoge iz farizejskih krogov postala
zaslužno dejanje. Zavestno so se ob molitvi postavljali tako, da so jih
drugi videli. S svojo obilno molitvijo so želeli doseči priznanje ljudi.
Jezus se je usmeril proti zlorabi molitve. Če želi kdo z molitvijo zgolj
sebe prikazati v dobri luči, je to za Jezusa gledališka predstava. V
nasprotju s tem nas vabi, naj med molitvijo odidemo na samoten kraj,
kjer nas nihče ne vidi.
Molitev je za Jezusa samotno dogajanje med Bogom in človekom. Ne
gre za dosežek, s katerim bi lahko blesteli pred drugimi. Svoje
molitve ne smemo zlorabljati za to, da bi z njo poveličevali svoj
občutek o lastni veljavi. Ker toliko molim, sem boljši od drugih in
nanje gledam zviška. To bi bil ravno način, kakor so svojo molitev
razumeli hinavci. Njim ni šlo za Boga, marveč za njihov lastni
prestiž, za njihov občutek o lastni veljavi. Cilj njihove molitve ni bilo
srečanje z Bogom, temveč to, da bi se samim sebi zdeli dobri, da bi se
dvignili nad druge in jih lahko zaničevali. V svoji molitvi krožijo le
okoli samih sebe. Molitev pa pomeni, da Bogu dovolimo vstopiti v
sobo svoje hiše, da bi bili z njim samim in bi mu dovolili, da nas
spremeni.
Zato vam želim, da bi v tem postnem času našli čas, da sedete pred
Boga. Vstopite v izbo svojega srca in poskusite zapreti vrata.
Privoščite si pol ure ali uro, da bi bili zgolj sami z njim. To je pot, h
kateri nas vzpodbuja Jezus: biti sam z Bogom, postajati eno z njim,
biti v Bogu!
Po: A. Grünu

