HA, HA, HA, SMEJMO SE
KATOLIČAN GRE V BAR …
V POSTNEM ČASU
Irec James gre v bar v Dublinu.
Naroči tri vrčke Guinnessa. Sede za mizo
v kotu in spije drugega za drugim. Vrne
se k točilnemu pultu in naroči tri nove.
Natakar ga vpraša: “Saj veste, da pivo,
potem ko ga natočim, izgubi svežino. Želite, da vam tri vrčke prinesem
enega za drugim?” “Poglejte, imam dva brata. Eden je v Ameriki, drugi
pa v Avstraliji. Preden smo se razšli, smo si obljubili, da bomo na tak
način pili vsak posebej, zato da se bomo spominjali časov, ko smo pili
skupaj,” je odvrnil James.
Natakar se je strinjal, da je to lep način spominjanja, zato ni
vztrajal pri svojem.
Tako je James postal reden gost bara, obred pa je bil vedno enak:
naročil je tri velike vrčke piva in enega za drugim spil.
Nekega dne pa pride in naroči le dva vrčka. Stalni gostje to
opazijo in ugibajo, kaj bi se lahko pripetilo enemu od dveh bratov v
tujini. Ko se vrne k točilnemu pultu po novo “rundo”, se natakar
opogumi in mu reče: “Ne želim povzročati še večje žalosti, a rad bi le
izrazil sožalje ob veliki izgubi.” James se za trenutek zmede, nato pa se
nasmeje in odgovori: “Oh, ne, vsi smo v redu. Le jaz sem se odločil, da
ob postu ne bom pil piva!”
DOGODKI V ŽUPNIJI
6. marec PEPELNICA – maša bo zjutraj ob 8.00 in zvečer – obred pepeljenja
14. april – CVETNA NEDELJA – blagoslov zelenja (peglov)
18. april – VELIKI ČETRTEK – ob 18.30 obred velikega četrtka
19. april – VELIKI PETEK – ob 18.30 obred velikega petka
20. april – VELIKA SOBOTA – velikonočna vigilija ob 18.30 v cerkvi
21. april – VELIKA NOČ – sv. maša samo ob 10.00
Ureja p. Jože Poljanšek, župnik; e-pošta joze.poljansek@gmail.com Mariborska
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POSTNI ČASAS
Dragi farani in bralci Župnijskih Oznanil. Pred nami je pepelnična
sreda, s katero bomo vstopili v letošnji postni čas. Udeležili se bomo
pepeljenja med večerno sveto mašo in naredili kakšno osebno odločitev za ta
čas pokore in priprave na velikonočne praznike. Nekdo morda ne bo okusil
alkohola v tem času, drugi bo več molil, tretji se bo postil, se odpovedal
sitosti v prehrani. Morda bo katera od žena delila miloščino ubogim ali
obiskala nekoga, ki je potreben pozornosti. Lahko se odločimo za branje
svetega pisma. Skratka, postni čas je poseben čas milosti, če smo odprti za
delovanje Svetega Duha. Tudi Jezus je v puščavi prebil štirideset dni in ni ne
jedel in ne pil. Okrepljen z močjo Sv. Duha je potem lahko zavrnil skušnjave
hudega duha. Tudi mi smo skušani in hudi duh poskuša tudi nas zapeljati v
greh. Z odpovedjo določenim stvarem, še posebej v prehrani, se krepi naša
volja in dobimo moč, da se lažje zoperstavimo zalezovanju hudiča.
Temu pisanju sledi nekaj izrekov puščavskih očetov, ki nam bodo v
pomoč v tem postnem času. Pomembno je, da naredimo kakšno odločitev,
ker bomo s tem lahko računali na sad, ki prihaja od zgoraj. Odločitev naj bo
vedno narejena skozi molitev in naj Bog pride na pomoč našemu
razmišljanju in delovanju. Lep postni čas vam želim.
p. Jože Poljanšek

IZREKI PUŠČASAVSKIH OČASETOV ZA POSTNI ČASAS
Filoksen iz Mabuga
Kakor je zaradi teme vse skrito pogledu, tako je vse skrito duši, v kateri
je razpršena črnost greha, tako da ta celo ne prepozna, da je greh greh.
Spoznanje greha pa je prvi korak k osvoboditvi od greha. (Iz Homilij)
Sv. Izak Sirski
Približaj se Bogu z otroškim srcem. Pojdi predenj, da boš prejel tisto
skrb, s katero očetje bedijo nad svojimi otročiči. Ko bo Bog videl, da z
vso čistostjo srca zaupaš vanj bolj kot vase, bo neznana moč začela
prebivati v tebi. In čutil boš z vsemi svojimi močmi moč tistega, ki je s
tabo. (Iz Homilij)

Babaj Véliki
Ne zanašaj se na jutri, kajti tvoje delo pripada današnjemu dnevu. Naš
čas namreč ni čas za besede ali za pridobivanje premoženja oziroma za
šopirjenje z užitki ali za sproščanje v brezdelju, temveč je čas za
zbiranje sadov, čas za kesanje, čas za ponižno prošnjo h Kristusu iz
vsega srca. (Iz Pisma Kiriaku)

NAŠI BOLNI IN OSTARELI BRATJE IN SESTRE
Vsak prvi petek v mesecu z veseljem obiščem nekatere naše farane, ki
ne morejo več priti k sv. maši v župnijsko cerkev. Vzrok za to je lahko
bolezen ali pa starost in onemoglost. Kako veseli so, kadar pridem in kolika
vera žari iz njih. Po krajšem pogovoru navadno zmolimo očenaš in
zdravamarijo, potem pa sledi prejem sv. obhajila. Včasih kdo opravi sv.
spoved. Tudi bolniško maziljenje je lahko v pomoč preizkušenim osebam.
Lani sta se od teh, ki jih obiskujem na domu poslovila dva, g. Vlado in g.
Rudi. Bog naj ju sprejme v nebesa. Sicer pa jih trenutno obiščem trinajst.
Posebej sem vesel njihove preprostosti in vdanosti v stanje, ki ga doživljajo.
Takšno je naše življenje. Je čas ko rastemo in se krepimo; je čas, ko smo na
vrhuncu svojih moči in zmogljivosti, je pa tudi čas pojemanja moči, ko pride
kaka bolečina in bolezen. Vse to je del našega življenja. Vera in zaupanje v
Božjo pomoč nam je v trpkih trenutkih v veliko oporo. To doživljam tudi pri
bratih in sestrah, ki jih obiskujem. Veliko molijo, ker radi molijo in imajo čas
za to. Na vse te brate in sestre kličem Božjega blagoslova in varstva. Če
poznate še koga, ki bi želel, da ga obišče župnik, mi sporočite. Z veseljem
bom prišel na obisk.
p. Jože, župnik

