2. febr. – Svečnica – Jezusovo darovanje: Svečnica se praznuje se 40 dni
po rojstvu Jezusa. Svečnica je dan, ko sta mati Marija in sveti Jožef odnesla
novorojenega sina v tempelj v Jeruzalemu in se zahvalila Bogu zanj. Ko jih je
Simeon videl, je vedel, da je Jezus mesija, na katerega Izrael in svet čakata.
Vzel je otroka v naročje, se zahvalil Bogu in naznanil, da bo otrok luč
celotnemu svetu. Spomin na ta dogodek je prva Cerkev v Jeruzalemu obhajala
že ob koncu 4. stoletja. Praznovanje je bilo zelo slovesno, posebej prižiganje
sveč. Po tem obredu blagoslavljanja sveč nam je praznik znan kot svečnica,
praznik luči.
Hkrati pa v Cerkvi praznujejo dan Bogu posvečenega življenja. Prvi petek.

3. febr.: sv. Blaž, škof in mučenec, iz 4. stol.: V vsej Cerkvi velja sv. Blaž za
priprošnjika zoper bolezni vratu in grla. Legenda, ki se opira na zgodovinsko
jedro, namreč pripoveduje, da je bil Blaž zdravnik in pozneje škof.
Praznovanje pa je povezano s čudežem, ki ga je storil svetnik na poti v smrt,
ko je otroku, ki se mu je v grlu zataknila ribja kost, rešil življenje. Zato Cerkev
vsako leto deli Blažev blagoslov proti boleznim grla in vsakega drugega zla.
Tudi ta blagoslov ima moč iz njene molitve in našega pobožnega prejemanja.
Zato je neupravičeno vsako zaničevanje, ki ga izražajo besede: »Koristi toliko
ko blažev žegen.« Sveti Blaž je zavetnik zoper razne bolezni, zlasti vratu in
grla, priprošnjik za dobro spoved in eden štirinajstih priprošnjikov v stiski.

Prva sobota.
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BESEDA ŽIVLJENJA: Razmišljajmo o tej Božji besedi
Ti rečeš: "Preveč sem utrujen!"
Bog pravi: "Dajem ti počitek!" (Mt 11,28-30)
Si rekel: "Ne morem naprej!"
Bog reče: "Moja milost ti je dovolj (2 Kor 12,9, Psalm 91,15)
Ti rečeš: "Ne razumem!" Bog pravi: "Vodil te bom! (Prg 3,5-6)
Si rekel: "Ne morem oprostiti!"
Bog pravi: "Če si v meni, ti vse oprostim!" (Rim 8,1)
Si rekel: "Ne bom uspel!"
Bog pravi: "Dal ti bom vse, kar potrebuješ!" (Flp 4,19)

14. feb.: PEPELNICA. Z njo se začenja postni čas, v katerem moramo
odmreti grehu in se pripraviti, da s Kristusom vstanemo k novemu življenju.
Post – premagovanje v jedi, govorjenju in s tem povezana odpoved dobrinam,
ki jih nato kot miloščino damo tistim, ki so v stiski – je posebej kot strogi post
zapovedan na pepelnico in na veliki petek. Pepeljenje nas spominja, da smo
zapisani smrti, spokornost pa je prvi korak na poti k vstajenju.
Spomni se človek, da si samo popotnik po poti do
večnega Življenja!

4. marec: KUNGOŠKA NEDELJA. Na 1. petek, 2.
marca duhovna priprava na praznik, v katerem se
bomo ponovno priporočili naši farni zavetnici sv.
Kunigundi, prosili za njeno varstvo in blagoslov. Ta
dan bo k nam spet prišel upokojeni nadškof
msrg.mag. Alojz Uran (sošolec našega župnika
Cirila).
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Rečeš: "Bojim se!"
Bog reče: "Dajem ti duha moči, ljubezni in razumnosti!" (2 Tim 1,7)
Si rekel: "Vedno sem razočaran in v skrbeh!"
Bog pravi: "Daj mi vse svoje skrbi!" (1 Pt 5,7)
Rečeš: "Nimam dovolj vere!"
Bog reče: "Vsem sem dal moč vere!" (Rim 12,3)
Rečeš: "Nisem dovolj pameten!"
Bog pravi: "Dajem ti modrost (1 Kor 1,30)
Rečeš: "Tako sam sem!"
Bog pravi: "Nikoli te ne bom zapustil!" (Heb 13,5)

KATERA RELIGIJA JE NAJBOLJŠA?

Nedelja kot dan počitka

Najboljša religija je tista, ki te najbolj približuje Bogu.
To je tista, ki iz tebe dela boljšega človeka.
Boljšega pomeni, da te dela:
bolj sočutnega, bolj občutljivega,
bolj nepristranskega, bolj etičnega,
bolj izpolnjenega z ljubeznijo,
bolj humanega, bolj odgovornega.

Krščanski čut, da se živi kot otroci in ne kot sužnji, ki se je gojil z evharistijo,
je iz nedelje naredil skoraj univerzalen dan počitka. Brez Kristusa smo
obsojeni, da nam gospodarijo dnevna utrujenost, zaskrbljenosti in strah pred
jutrišnjim dnem. »Nedeljsko srečanje z Gospodom pa nam daje moč, da danes
živimo z zaupanjem in s pogumom ter gremo naprej z upanjem.
Tudi o blaženem počitku, ko bomo vedno z Gospodom, nam govori nedeljska
maša, ko nas uči, da se tekom tedna izročimo v roke Očeta, ki je v nebesih.

.
Ne zanimam se za tvojo vero in za to, ali si ali nisi veren.
To, kar je zame resnično pomembno, je tvoje obnašanje do prijateljev,
družine, dela, v družbi in v svetu.

Da bi prejeli, kar zares potrebujemo

Zakon akcije in reakcije ni pomemben samo v fiziki, velja tudi v medsebojnih
odnosih. če jaz delam dobro, bom prejel dobro. Če delam zlo, bom prejel zlo.
Sam boš vedno imel prav tisto, kar želiš drugim.
Biti srečen ni dar usode. To je stvar tvoje odločitve.

Poskrbi za svoje misli, ker bodo postale tvoje BESEDE.
Poskrbi za svoje besede, ker bodo postale tvoja DEJANJA.
Poskrbi za svoja dejanja, ker bodo postala tvoje NAVADE.
Poskrbi za svoje navade, ker bodo oblikovale tvoj ZNAČAJ.
Poskrbi za svoj značaj, ker bo to oblikovalo tvojo USODO.
In tvoja usoda bo tvoje življenje.
(Dalai Lama v pogovoru z duhovnikom)

ZAKAJ NAJ GREM V NEDELJO K MAŠI?
Nedeljsko obhajanje evharistije je »središče življenja Cerkve«. Mi kristjani
gremo k nedeljski maši, da bi se srečali z vstalim Gospodom. Ali bolje rečeno,
da bi pustili, da nas on sreča, da bi poslušali njegovo besedo, se okrepčali na
njegovi gostiji in tako postali Cerkev oziroma njegovo mistično telo, ki danes
živi v svetu.
Nedelja je za nas »sveti dan«, ker je Jezus vstal od mrtvih, ker so jo učenci
obhajali kot evharistično srečanje, ker jim je dal Svetega Duha na prve
binkošti, ker je živo navzoč Gospod med nami in za nas. Maša je torej tista, ki
naredi krščansko nedeljo. Krščanska nedelja se vrti okoli maše. Kakšna je
namreč nedelja za kristjana, če v njej manjka srečanje z Gospodom? To je
praznik veselja župnijske skupnosti, solidarnosti, počitka, ki krepi dušo in
telo.

Kaj torej lahko odgovorimo nekomu, ki nam pravi, da mu niti nedeljska maša
nič ne pomeni, ker je pomembno samo dobro živeti in ljubiti bližnjega? A kako
lahko prakticiramo evangelij, ne da bi nedeljo za nedeljo jemali energijo iz
neizčrpnega izvira evharistije? Ne gremo k maši zato, da bi nekaj dali Bogu,
ampak da bi od njega prejeli tisto, kar zares potrebujemo. »Tebi naša hvala ni
potrebna, vendar pa nas po daru svoje ljubezni kličeš, da se ti zahvaljujemo.
Naše hvalnice ničesar ne dodajo tvoji veličini, a nam izprosijo milost, ki nas
rešuje« (Rimski misal).
Zakaj torej iti k maši v nedeljo? Mi kristjani potrebujemo udeležbo pri
nedeljski maši, ker samo s Kristusovo milostjo, z njegovo živo navzočnostjo v
nas in med nami, lahko v praksi uresničujemo njegovo zapoved ljubezni in
smo tako njegove verodostojne priče. (Papež Frančišek)

VERA JE ZA STARE ŽENICE
Bila je nedelja in oče je sina poklical, da gresta delat. Sin
mu je dejal: "Oče, nedelja je in tretja Božja zapoved pravi:
Posvečuj Gospodov dan. Morala bi k maši ne pa delat."
Oče je pogledal sina in mu posmehljivo odvrnil: "Daj no,
tiste zapovedi so za stare babe. Ti si že velik fant in se ti
ni treba ukvarjati s takimi neumnostmi."
Sin je tedaj očetu dejal: "Če torej ne velja tretja Božja zapoved, ki govori o
posvečevanju Gospodovega dne, potem ne velja niti četrta: Spoštuj očeta in
mater. Torej tudi ta velja samo za stare babe in za majhne otroke. In zato
meni, ki sem že velik fant, ni treba več spoštovati in ubogati staršev. A tudi
tebe ne?"
Očetu je to dalo misliti in spoznal je, kako nespametno uči svojega sina.
Uvidel je, da ima sin prav: če prenehaš upoštevati eno Božjo zapoved, boš
kmalu kršil tudi druge.
(Iz knjige: Božo Rustja - Zgodbe kažejo novo pot)

