26. februar 2012

NEDELJA

1. POSTNA

Ponedeljek

Leander

26.02.

27.02.

Torek
28.02.

Sreda
29.02.

Četrtek
01.03.

Petek
02.03.

Sobota
03.03.

NEDELJA
04.03.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Stanka Verdel iz Železnega, obl.
ob 10h za +Franca in Marijo Rednak
ob 18h za rajne Svetelove, obl.
Roman

ob 7h

za +Viktorja Ledinek

ob 7h

za +Majdo Duša

ob 8h

na Pernovem za +Milana Doler, 30. dan

Antonija Firenška
Albin

prvi petek

ob 18h za +Jakoba in Justino Doler, obl.
po maši križev pot
Kunigunda - prva sobota - kvatre

ob 7h

za +Alojza Lešnik, 30. dan

2. POSTNA

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Jureta Gjuras, obl.
ob 11h na Gori za +Jožefo in Jožeta Podvršnik

*
Karitas Petrovče vabi v ponedeljek, 5. marca. 2012, ob 19.30 uri na 16.
dobrodelni koncert "Z roko v roki", ki bo v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu.
Vstopnice dobite na TIC-u v Žalcu in na blagajni eno uro pred koncertom.

*************************************************************
MISLI OB 1. POSTNI NEDELJI

Mr 1,12–15

STOPI NA TRDNA TLA – SPREOBRNI SE IN VERUJ

Ko pa je bil Janez
izročen,
je šel Jezus v Galilejo.
Oznanjal je Božji
evangelij
in govoril:
»Čas se je dopolnil
in Božje kraljestvo
se je približalo.
Spreobrnite se
in verujte evangeliju!«
(Mr 1,14–15)

Ni dovolj, če priznamo, da so nekje trdna tla; na ta trdna tla
se moramo tudi spustiti in na njih nadaljevati svojo pot. Če
poziv »Spreobrnite se!« močneje izraža, da se tisti, ki
sprejme evangelij, mora spremeniti, pa poziv »Verujte
evangeliju!« pove, v čem naj se ta sprememba zgodi. Iz
tega drugega poziva tudi postane jasno, da resničnosti
Božjega kraljestva in njegove bližine, o kateri govori
veselo oznanilo, ne moremo preprosto videti z očmi in
prijeti z rokami. V nasprotju z našimi vsakodnevnimi
izkušnjami in našim običajnim razumevanjem besed
»kraljestvo in oblast« moramo verjeti Jezusovi besedi in
njegovim dejanjem in sprejeti Božje kraljestvo takšno, kor
nam ga razodeva njegovo življenje. Veselo oznanilo in
Jezusovo delovanje govorita o Bogu, ki je Gospod.
Spreobrnimo se, se v veri obrnimo k temu Bogu ter mu
zaupajmo!
Z vero v Božje kraljestvo in s spreobrnjenjem k Bogu je
povezana sprememba mišljenja. Ne moremo v veri
izpovedati »Bog je Gospod« in obenem dopuščati, da bi v
nas samih gospodovalo nekaj drugega: sebičnost, oholost,
jeza, strahovi itd. Vera v Boga Gospoda zahteva, da se
vedno znova spreobračamo in kritično presodimo naše
želje, cilje in dejanja. Prenovljeno delovanje je preizkusni
kamen spremembe mišljenja, spreobrnjenja in iskrenega
verovanja, da je Bog Gospod.
Pomembno je biti pozoren na povezavo, ki obstaja med
oznanilom in zapovedjo, med Božjim kraljestvom in vero,
med evangelijem in spreobrnjenjem. Jezus svojega
delovanja ni začel tako, da bi nekaj zapovedal, temveč je
oznanjal evangelij, veselo oznanilo. K temu vabi tudi nas.
Vendar ne pozabimo: evangelij je zmeraj tudi klic k
spreobrnjenju in veri.
Po: K. Stocku

