ŽUPNIJE GALICIJA
2. marec 2014

NEDELJA

8 MED LETOM

02.03.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Nežo Falant, obl.
ob 11h na Gori za +Valentina Reher

Ponedeljek

KUNUGUNDA, zavetnica cerkve na Gori

03.03.

ob 18h za +Moniko Drev

Torek

Kazimir

04.03.

ob 7h

Sreda

PEPELNICA – začetek postnega časa

05.03.

ob 18h za +Cecilijo in Marijo Žužek, obl.

Četrtek

Fridolin

06.03.

ob 8h na Pernovem za +Ivana in Nežo Štajner, obl.

Petek

prvi petek – po maši križev pot

07.03.

ob 18h za +Jakoba in Justino Doler, obl.

Sobota

prva sobota

08.03.

ob 7h

NEDELJA

1. POSTNA

09.03.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Štefana Centrih, obl.
ob 10h za rajne starše Podvršnik

za +Pepija Verdel

za +Jožeta Srebočan, obl, in sorodnike

*****************************************************************

OB ZAČETKU POSTNEGA ČASA

Človek, pomni, da si prah
in da se v prah povrneš!
Pepelnica –
to je dan proti pozabljanju,
to je dan spominjanja.
Ja, nisem več središče sveta!
Sem samo človek
z vsemi svojimi napakami,
z vsemi svojimi slabostmi.
Nisem popolna.
Življenje me lahko
spravi na kolena.
Pepelnica me spominja
na omejenost mojega življenja.
Andrea Schwarz

IN KAKO BOSTE VI PREŽIVELI TE POSTNE TEDNE?
Pošteno rečeno – tudi sama dolgo časa nisem vedela kaj početi s postnim časom. Iz svojega otroštva sem
prinesla tetin svareči prst in opozorilo, da v postnem času ne bi smela jesti nič sladkega. Ampak naj sem
se še tako trudila – nikoli mi ni prav uspelo, da bi odpoved koščku čokolade nekako povezala s pripravo
na veliko noč. Poskus, da bi se v teh tednih znebila enega ali dveh kilogramov odvečne telesne teže, se mi
je osebno zdel prizadevanja vreden – da pa bi vse to povezala z religijo, se mi je zdelo zelo »poceni«.
Praviloma ima ta poskus več skupnega s kopalkami za poletje kot pa s praznovanjem velike noči!
Zanimivejša se mi je zdela ponudba »40 dni brez« – alkohola, cigaret, televizije … Toda tudi to sem
vedno občutila kot breme, ko nujo, nekaj, »kar je treba doseči«: post kot odpovedovanje – težje je, toliko
več je vredno! In to naj bi bila priprava na praznik, ki je praznik osvoboditve? Pripravljamo se na zmago
življenja nad smrtjo, naložimo pa si neko odpovedovanje, včasih tako skozi teh štirideset dni praviloma
trpimo – temu ja ne more biti tako. Ne more biti struktura in red pomembnejše kot to, kar sem pravzaprav
želela doseči.
In prav to je zame izziv, ki ga ponuja postni čas: spremeniti nekaj v svojem ustaljenem redu, da dobijo
stvari nov zagon in lahko na novo stečejo – in se s tem mogoče tudi na novo uredijo. Da bi nam strukture
ostale v pomoč in ne bi postale prisila … Da se ne bi počutila ujetnica tega, kar mi je prišlo v navado.
Tako lahko v svoje življenje prinesem nekaj novega, kar bo služilo mojemu življenju in živosti – s tem pa
se lahko rešim tega, kar mi je oviralo pot do Boga …
V postnem času ne gre za odpovedovanje zaradi odpovedovanja, ne za trpljenje zaradi trpljenja, ampak
gre predvsem za to, da sprejmem nekaj novega, kar mi v mojem vsakdanu pomaga, da sem živa in da
postajam vedno bolj živa.
Po: A. Schwarz, Odvalimo kamen

