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SVEČAN - SUŠEC, od 15. februarja do 7. marca 2021 (POST 2021)

Postni čas je spokorni čas in obdobje priprave na veliko noč. Kristjani v tem času pri bogoslužju in v zasebnem
življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu ter o njegovi velikonočni
zmagi življenja nad smrtjo.
Pomenljiv vidik posta je poglobitev osebne povezanosti z Bogom, sredstva za doseganje tega cilja pa so ob
molitvi in prejemanju zakramenta sprave in evharistije tudi odpovedi določeni razvadi ali dobrini ter dobra
dela.
Strogi post, ko naj bi se samo enkrat v dnevu najedli do sitega, je na pepelnico in veliki petek, zdržek od mesnih
jedi ali tistega, kar imamo sicer radi, pa vsak petek v postnem času. Namen posta ni prvenstveno v odpovedi
določeni hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji
povezanosti z Bogom prek molitve.
Sedaj sledi le še moj iskreni sklep, kje in kako se bom poboljšal v majhni, a konkretni stvari.

GOSTIJA V ŽIVO ALI PREKO EKRANA
Razmišljane nadškofa Turnška, ki vabi izpred ekrana na živo bogoslužje:
Spomnil sem se resnične anekdote. Znamenitega katedralnega pridigarja v Notre Dame v Parizu
je radovednost glede sv. Janeza Vianneya pripeljala v podeželski Ars. Sv. Janez je v zadregi pred
slavnim pridigarjem skromno rekel: »Pravijo, da, ko vi pridigate v Notre Dame, ljudje zlezejo na
spovednice, da bi vas slišali.« A znani pridigar je že zaznal, koga ima pred seboj, in odgovoril:
»Da, a ko pridigate vi, vidim, da ljudje vstopajo v spovednice!« Mož je dobro vedel, da je pravi
namen pridiganja spreobrnjenje srca, ne občudovanje govorca ali njegovih všečnih nastopov.
Na župnijah so se in se še, vedno bolj, poslužujejo elektronske komunikacije, v teh časih je to
velika pomoč. Tudi sveto mašo prenašajo preko spleta. A dogaja se nov pojav: nekateri že
prednostno izbirajo ta način »na daljavo« tudi, ko je možno že »v živo«. Želim spomniti, da če ni
razlogov, ki resnično preprečujejo navzočnost »v živo«, je prav, da smo navzoči »v živo«.
Spodbujajmo se pri tem! Pred ekrani smo lahko le opazovalci, gledalci. Z verniki ob ekranih
postajamo vedno bolj »namišljene« skupnosti. Naš čas in splošna kultura sta temu naklonjena:
raje gledamo od daleč, kot da bi bili dejavno vključeni. Sveta maša pa je nasprotno izkušnja, ki se
dotika našega doživljanja, (ob)čutenja, nas zagrabi, vključi, izpostavi. Pri njej smo najbolj eno
samo telo z drugimi verniki, eno ljudstvo. Evharistija ni nekaj, kar bi le uporabili (celo preko
ekrana), ampak je nekaj, v kar vsak sam direktno, neposredno prispeva, da se uresniči; ali pa ga
ni zares zraven. Vedno bolj razumem, da nas hudobni duh želi ohranjati kot »ekranske« vernike
in kot »namišljena« občestva.
Želim si, da bi se mu znali upreti in se pustili dotakniti Evharističnemu Kristusu in se spet vsidrali
v živem občestvu Cerkve.

POSTNI ČAS PRI NAS
Otroci, naročeni na Mavrico, so prejeli poster s presto, ki bo
pomagala k rasti v prijaznosti v tem postnem času. Posterje,
ki imajo vsakodnevno spodbudo in so hkrati namizna igra,
smo naročili tudi za ostale naše otroke in ga lahko dobi, kdor
želi. Dnevni predlogi za prijaznost so za vse starosti.
Pobožnosti križevega pota bodo ob petkih in nedeljah. K
sodelovanju povabljene tudi družine in župnijske skupine.
Za mlade bodo med drugim tudi duhovne vaje preko spleta od 19. do 21. 3. Mladi pa vabljeni
tudi k postni akciji https://forms.gle/3jv3SABr5rfx7EM97, kjer se lahko prijaviš za zoom srečanja
ali dostop do materialov.
Sam sem po dogovoru vedno na razpolago za sv. spoved ali pogovor. Sv. maše in pobožnosti v
župniji so vabilo samo na sebi.

Kvatre in kvatrniki
Če rečemo, da se nekaj zgodi na vsake kvatre, pomeni da zelo redko. Kvatre, ki so bile v življenju
naše vasi nekdaj zelo pomembne, se obhajajo prvi teden po pepelnic, drugi teden po binkoštni
nedelji, ob prazniku sv. Križa in tretji teden v adventu. Ti dnevi so bili namenjeni molitvi, kesanju,
postu in dobrim delom v zahvalo za Božjo dobroto. Post po pepelnici je bil še posebno strog.
Ljudje so se odrekali tako hrani kot pijači, kadilci pa tobaku. Prepovedane so bile vse zabave, več
so hodili k maši, doma so molili žalostni del rožnega venca. Tudi fantovsko prepevanje in
vriskanje zvečer na vasi ni bilo dovoljeno. Fantom in dekletom, ki so kljub temu vasovali, so
zaničljivo rekli kvatrniki. Kvatrnik je bil prav tako malovreden človek kot primojduševec
(preklinjevalec) ali poživnik (ki živi na tuj račun). Zdaj teh izrazov ne poznamo več, take ljudi pa
še vedno.
Valči

DUHOVNA SPODBUDA V LETU SV. JOŽEFA:
Jožefova sreča ni v logiki žrtvovanje sebe, ampak v darovanju sebe.
V tem možu nikdar ne zaznamo razočaranja, ampak samo zaupanje. Njegov vztrajni molk se
ne poglablja v pritožbe, ampak vedno v konkretna dejanja zaupanja.
Papež Frančišek, Z očetovim srcem
Tako kot v javnem življenju, se bomo, upam, začeli postopoma vračati tudi v župnijsko življenje.
Nekatere skupine imajo redna srečanja preko spleta, v marcu pa začnemo tudi v živo. Več sproti,
glede na zdravstveno stanje v naši družbi. Glede obiska sv. maš pa so jasno spregovorili tudi naši
škofje.

