ŽUPNIJE GALICIJA
22. februar 2015

NEDELJA

1. POSTNA

22.02.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Slavka in Nežo Cokan, obl.
ob 10h za +Justino in Jožeta Veber, obl., ter Janeza Pohole

Ponedeljek

Polikarp

23.02.

ob 18h za +Rudija in Marjetko Vrčkovnik, obl.

Torek

Matija, apostol

24.02.

ob 7h

Sreda

Valburga

25.02.

ob 7h

Četrtek

Aleksander (Branko)

26.02.

ob 8h na Pernovem za +Marijo Pernovšek

Petek

Gabrijel, redovnik

27.02.

ob 18h za +Martina Golavšek in Ožbelakove
- po maši križev pot

Sobota

kvatrna

28.02.

ob 7h

NEDELJA

2. POSTNA

01.03.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za rajne Šuperjeve
ob 11h na Gori za +Valentina Reher

po namenu družine Cokan-Grenko
za +Marjana Trupi

za +Jožeta Podpečan, obl.

*
Dekanijska karitas Petrovče vabi v ponedeljek, 2. marca, ob 19.30 uri na 19.
dobrodelni koncert »Z roko v roki«, ki bo v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu.
Vstopnice lahko dobite v zakristiji ali uro pred koncertom v dvorani.

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

OB EVANGELIJU 1. POSTNE NEDELJE

Takoj nato ga je Duh
odvedel v puščavo.
Bil je v puščavi
štirideset dni in
satan ga je skušal.
Mr 1,12–15
Živel je med zvermi
in angeli so mu stregli.
(Mr 1,12–13)

SIMBOL PUŠČAVE
Ko na malih zaslonih gledam ljudi, ki nekaj ur čakajo na razprodaje v trgovinah in se v vrste
postavijo že sredi noči, počasi doumevam, kaj pomeni ugodni nakup, ko stvari stanejo manj.
Splača se izkoristiti ta ugodni čas. Če ga zamudiš, si prikrajšan in ti je lahko žal, da ga nisi
izkoristil. Današnji evangelij pravi: »Čas se je dopolnil!« (Mr 1,15) in s tem misli na ugoden
čas (gr. kairos), ko nam na neki način Bog daje »poseben popust«. Tak ugoden čas je tudi
postni čas, v katerem nam Bog daje še eno, novo možnost za naše spreobrnjenje.
Postni čas je pomembna »etapa« na poti k Bogu, saj se je sam Kristus postil in evangeliji
pravijo, da v puščavi, kamor ga je odvedel duh in kjer je ostal štirideset dni, kakor poroča
današnji evangelij. Pojem puščava se v Svetem pismu stalno pojavlja. Dovolj je, da samo
pomislimo na pot Izraelcev v obljubljeno deželo. Gotovo je puščava prispodoba časa, kjer smo
samo z Bogom, saj v njej ni drugih »mikov pokvarjenega sveta«. Je pa puščava tudi simbol za
tveganje in preizkušnjo in kraj skušnjav. Tudi Jezus je bil skušan v puščavi. Podobno Izraelci.
Stalno so se upirali Bogu, godrnjali zoper njega ter očitali Mojzesu: »Saj bi bilo boljše za nas,
da bi služili Egipčanom, kakor da umremo v puščavi« (2 Mz 14,12).
Izraelci so ta kraj doživljali kot nesmiseln. Podobno doživlja vsak, ki se odloči za Boga in
zapusti deželo sužnosti ter se odpravi na pot v obljubljeno deželo. Pot ga vodi skoz puščavo,
kjer res ni glasov »pokvarjenega« sveta, a je tam močen glas skušnjavca, ki hoče človeka, ki se
je odpravil na pot k Bogu, prepričati, da je njegovo prizadevanje nesmiselno. Puščava je kraj
preizkušnje, kjer se razgali vsa naša nemoč in notranja praznina. Kakor se je izraelska. In še
marsikatera!
Zavedati se moramo, da tudi naša pot v »obljubljeno deželo« vodi tudi čez puščavo. To
imejmo pred očmi tudi v tem postnem času, ki ga pričenjamo.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

MISEL O POSTU

Post: odpoved, žrtev, samopremagovanje … Kako »moderne« besede, kako nesmiselne
in tuje marsikateremu ušesu, kako nespametne današnji miselnosti uživanja in
pridobivanja.
»Kaj bi se še sam trpinčil, saj je v življenju
veliko takih situacij, ko se trpljenju ne
moreš izogniti,« slišiš iz marsikaterih ust.
Potem lahko rečeš tudi: »Kaj bi se učil, saj
je tako v življenju toliko situacij, ko moraš
trpinčiti možgane, kaj bi si uril telo, kaj bi
naprezal mišice brez potrebe, ko se mi bo
pokvaril avto, bom hodil peš …« Pa vsakdo
ve, kako potrebno je učenje in razvoj misli,
kako potrebna je telovadba za razvoj telesa.
Tako je tudi z razvojem duha. Kakor otopijo možgani, kakor se poleni in pomehkuži
telo, ki ni v gibanju, v naprezanju, tako zakrni tudi duh, če ga pustimo v brezdelju.
Trening duha je v odpovedi, v žrtvi; trpljenje je tisto, ki dviga duha, čeprav grenko, pa
je vendar zdravilno. To naj nas vodi skozi postni čas.

