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PREGLEJMO MESEC FEBRUAR
Na nedeljo Svetega pisma smo pričeli LETO BOŽJE BESEDE, ki bo trajalo do
januarja 2021. Božja beseda je luč na naši poti, hrana naše vere, upanja, ljubezni.
Nepoznanje Pisma je nepoznanje Kristusa.
V koga torej verujemo, če ga ne poznamo? Kako bomo torej zaznamovali Leto
Božje besede? Tako, da bomo spoznavali Tistega, ki nas najbolj ljubi - Jezusa
Kristusa – in vsak dan odprli Sveto pismo, prebrali kratek odlomek in o njem
premišljevali ter prisluhnili, kaj nam Bog govori skozi njega. Za nas, zame, danes.
2. febr.: Jezusovo darovanje – Svečnica. To ime izvira iz blagoslavljanja sveč v
cerkvah. Prižgana sveča predstavlja Jezusa, ki je Luč, ki nas razsvetljuje, nas vodi
iz temnih obdobij našega življenja. Prav tako naj bi tudi mi razsvetljevali in greli
tiste, ki jih srečujemo na poti življenja. Dogodek Jezusovega darovanja v templju
nas navede k njegovemu darovanju sebe za našo odrešitev. Lep in pomemben
praznik.

3. febr.: sv. Blaž, škof in mučenec, iz 4. stol.: Eden izmed 14 svetih
priprošnjikov v stiski, h katerim so se zatekali v času kuge in nesreč. V Ameriki in
Evropi se k njemu še danes zatekamo za pomoč zoper bolezni grla.
11. febr.: Lurška Mati božja, svetovni dan bolnikov: "Bolnik, bodi krepak in
odločen. Ne boj se in se ne plaši. Kjer koli boš hodil, bo s teboj Jezus, tvoj Bog, ki
ti daje moč, nosi tvoje breme, te krepi in objema." Kako podpiramo bolnike? Da
smo v sočutni bližini, ob njem vztrajamo, molimo z njim, se z njim pogovarjamo
o njegovih strahovih in mu priskrbimo Božjo pomoč v obliki spovedi, evharistije
in bolniškega maziljenja.
26. feb.: PEPELNICA. Na ta dan, z močno simboliko pepela, vstopamo v postni
čas in začenjamo duhovno pot, ki nas pripravlja na dostojno praznovanje
velikonočnih skrivnosti.
1. marec: KUNGOŠKA NEDELJA. Priprava s 3-dnevno molitvijo.
CERKEV NI CARINSKA POSTAJA. CERKEV JE OČETOVA HIŠA,
V KATERI JE PROSTOR ZA VSAKEGA Z NJEGOVIM TEŽAVNIM
ŽIVLJENJEM. (papež Frančišek)
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MOLITEV, KI MARIJI NE DAJE IZBIRE
SPOMNI SE, O PREMILA
DEVICA,
je morda nekoliko

manj znana molitev oziroma so
nekatere druge, povezane z Marijo,
vsekakor bolj razširjene. Avtor te naj
bi bil sveti Bernard, velik Marijin
častilec. Posebnost molitve je, da
njeno besedilo vključuje veliko
zaupanje v Marijino pomoč. Tako veliko, da jo vernik pravzaprav poziva k
uslišanju, saj še nikoli nikomur ni odrekla pomoči.

Spomni se, o premila Devica
Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati,
da bi bila ti koga zapustila,
ki je pod tvoje varstvo pribežal,
tebe pomoči prosil in se tvoji priprošnji priporočal.
S tem zaupanjem hitimo k tebi, o devic Devica in Mati,
k tebi prihajamo in pred teboj zdihujoči grešniki klečimo (stojimo).
Nikar ne zavrzi, o Mati Besede, naših besed,
temveč milostno nas poslušaj in usliši. Amen.
V VSEH TEŽAVAH IN PREIZKUŠNJAH SE PREPUSTITE BREZMADEŽNI.

KDO SMO, DA SODIMO
Že Albert Einstein je dejal, da je obsodba
brez preiskave vrhunec nevednosti, pa
kljub temu še vedno večina ljudi ogovarja
in sodi drugemu, ne da bi si prej vzela čas
in določene stvari (ali ljudi) spoznala ter
raziskala.
Za druge smo tako zelo "pametni" in vedno točno vemo, kaj počnejo
»narobe«. Na druge strašno radi pokažemo s prstom, kot da bi to pomenilo,
da smo zato mi pametnejši, boljši ali več vredni od drugih.
Vsak človek ima svojo zgodbo in vsak od nas nosi svoj »križ« družinskih
vzorcev, navad, težav in strahov.
Vsak človek ima svojo pot in določene (včasih "čudne") izkušnje, iz
katerih se pač mora nekaj naučiti.
Prehitro pozabljamo, da vsak človek v dani situaciji ravna kot najbolje zna
in zmore - tako mi kot drugi.
Nenazadnje, kdo smo, da sodimo, oziroma smo prepričani, da smo
pametnejši ali boljši od kogar koli, ko pa vemo, da ima prav vsak človek z
razlogom svojo (nam "čudno") življenjsko zgodbo?
Da, obsodba brez preiskave je res vrhunec nevednosti. (Tale Einstein je bil
res car! Zato bodimo modri in naslednjič, predno stegnemo roko (ali jezik)
in pokažemo s prstom na druge, poglejmo, kam so obrnjeni ostali prsti naše
lepe, krasne in čudovite rokice!
Vsem nam želim veliko razuma, sočutja, znanja, sprejemanja, ljubezni in
razumevanja. Ker srž večine zla, ki nas obdaja, je ravno nevednost in
neznanje ljudi. Povedano po domače; pomanjkanje človeške, srčne kulture
greni življenje (pre)mnogim.
Bodimo srčni in pametni - da se, če se hoče.
MODRIL TE BOM IN UČIL NA POTI, PO KATERI MORAŠ
HODITI, SVETOVAL BOM, MOJE OKO JE NAD TABO. Psalm 32,8

SVETOVNI DAN BOLNIKOV 2020:
PRIDITE K MENI VSI, KI STE UTRUJENI IN OBTEŽENI
Poslanica papeža Frančiška za letošnji 28.
svetovni dan bolnikov, ki bo potekal 11. februarja
2020. Za naslov je sveti oče izbral
stavek: »Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in
obteženi, in jaz vam bom dal počitek« (Mt 11,28).
Te Jezusove besede kažejo na »skrivnostno pot milosti, ki se razodeva
preprostim in ki daje počitek obteženim in utrujenim«.
Izražajo »solidarnost Sina človekovega, Jezusa Kristusa, do prizadetega in
trpečega človeštva«.
Jezus ponuja svoje usmiljenje
Jezus namenja to povabilo bolnim in zatiranim, revnim, ki znajo
neposredno biti odvisni od Boga in ki, ranjeni s težo preizkušnje,
potrebujejo ozdravitev. »Jezus Kristus tistemu, ki živi tesnobo svoje
situacije krhkosti, bolečine in šibkosti, ne postavlja zakonov, ampak ponuja
svoje usmiljenje, torej svojo osebno okrepitev. Jezus gleda ranjeno
človeškost. Ima oči, ki vidijo, ki se zavedajo, kajti gledajo v globino, niso
brezbrižne, ampak se ustavijo in sprejmejo vsega človeka, vsakega človeka
v njegovem zdravstvenem stanju, brez zavračanja kogar koli, pri tem pa
vsakega vabijo, da vstopi v njegovo življenje in doživi nežnost.«
Kdor doživi tolažbo, lahko daje tolažbo
Jezus goji takšna čustva, ker je on sam postal slaboten, ko je doživel
človeško trpljenje in od Očeta prejel počitek. »Samo kdor to izkusi v prvi
osebi, je lahko tolažba za drugega,« izpostavi papež. V bolezni oseba ne
čuti le pojemanje lastne fizične integritete, ampak tudi odnosne, razumske,
čustvene in duhovne razsežnosti. Zato poleg terapij potrebuje tudi podporo,
skrb, pozornost, skratka, ljubezen. Poleg tega pa je ob bolniku tudi družina,
ki trpi in tudi sama potrebuje tolažbo in bližino.
EDINA POT SKOZI TRPLJENJE JE, DA GA SPREJMEMO
IN ZAUPAMO, DA GA MORE BOG S SVOJO DOBROTO
IN MOČJO SPREMENITI V NEKAJ DOBREGA.

