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Moj post 2017
Okoli sebe vidimo toliko vojn, toliko zla, toliko nasilja in se sprašujemo: »Od
kod to? Kako je mogoče, da človek naredi take grozne stvari?« Glavni vzrok je
gotovo načet ali pretrgan odnos z Bogom, zaradi tega pri mnogih, vernih in
nevernih, otopi njihova vest in na Božje mesto stopi najhujši tiran – “Jaz”.
Zato nam apostol Pavel kliče: »Spravite se z Bogom! To prosimo v imenu
Kristusa...« O tem boste več prebrali v priloženem lističu – besedi življenja.
Kaj lahko naredimo za poglobitev odnosa z Bogom?
Vzeti si je treba čas za duhovno branje
in meditacijo. Nekaj idej:
- Sveto pismo je čudovita knjiga, če
najdemo toliko poguma, da ga pogosto
odpiramo in iz njega črpamo navdihe za
svoje življenje,
- dobra knjiga, denimo življenje kakšnega
svetnika, nam bo dala močne spodbude
za naše ravnanje; kako so (ste) nekateri
z navdušenjem prebirali o življenju šestletne deklice Antoniete, ki je v
postopku za razglasitev za blaženo;
- lahko se odločimo, da bomo šli k maši še kdaj čez teden, ne samo ob
nedeljah, ko “moramo”; lepa priložnost so naša postna srečanja ob petkih,
ko nas v razumevanje nedeljskega evangelija vodijo naše sestre uršulinke;
- naložimo si kakšno pokoro, se čemu odpovemo: si pritrgamo v jedi (in
prihranek damo za potrebne), omejimo gledanje televizije (ali veste, da
nekatere naše družine nimajo televizije?), za 40 dni se odpovemo alkoholu,

-

40 dni se vsak dan za eno uro odpovemo telefonu, ga izključimo in se s kom
pogovarjamo; 40 dni brez cigaret; nič sladkarij (nekateri naši otroci sklenejo,
da v tem času staršev ne bodo nadlegovali za čokolado ali kaj drugega) ipd.

A to ni dovolj ...
Če si zares prizadevamo za ljubezen do Boga, se v našem srcu rodi nov
odnos do bližnjega. Sveto pismo pravi (že Stara zaveza!): »Lomi lačnemu svoj
kruh in pripelji bednega brezdomca v svojo hišo.«
Najprej so lahko “brezdomci” naši domači, za katere nimamo časa, ker
imamo toliko opravkov. V postu lahko sklenemo, da bodo kakšni opravki
počakali in bo mož peljal svojo ženo na kavo, starši pa svoje otroke na sprehod.
Lahko bomo šli obiskat stare starše, za katere kar ne najdemo časa, ker so v
drugem kraju. Lahko bomo šli na obisk k svojim sorodnikom, s katerimi nismo v
prav dobrih odnosih. Sveti Duh nam bo dal še veliko drugih idej.
A tudi to še ni dovolj ...
Trudili se bomo za nov odnos do vsakega človeka. Papež Frančišek je v reviji
“Scarp de’ tenis” (Teniške copate) spregovoril o odnosu do brezdomcev.
Zanimivo ... Nam se dostikrat zdi, da moramo iti kar mimo njih.
Kadar Frančišek sreča brezdomca, najprej pozdravi: »Dober dan! Kako ti
gre?« Včasih izmenjata malo besed, včasih pa se ustvari odnos in posluša
zanimive zgodbe. Papež poudarja, da brezdomci razumejo, »ali se res
zanimamo zanje. Brezdomec čuti, ali ga gledamo in se z njim pogovarjamo kot
s človekom ali kot s psom.«
Potem Frančišek pripoveduje, da so v času, ko je bil papež Janez Pavel II.,
na nekem rimskem trgu blizu Vatikana odkrili, da tam živi poljski brezdomec in
da je to duhovnik, ki je študiral v semenišču s Karlom Wojtylom.
To je zvedel Janez Pavel II. in potrdil, da je bil njegov sošolec v semenišču. In
odločil se je, da se bo z njim srečal. »Po štiridestih letih sta se objela in na
koncu avdience je papež prosil, da bi se spovedal pri tem duhovniku, ki je bil
njegov sošolec.« To ga je spremenilo.
Frančišek o intervjuju govori tudi o miloščini in pravi, da je veliko razlogov, s
katerimi se opravičujemo, da ne damo vbogajme. Potem pravi, da je zmeraj
dobro pomagati . Vendar ni dobro, »da ubogemu damo samo drobiž«, in pravi:
»Pomembno je, kako damo,
prosilcu pomagamo tako, da
ga pogledamo v oči in mu
dati roko. Če mu vržemo
samo nekaj drobiža, ne da bi
ga pogledali v oči, to ni
dejanje kristjana.«
Včasih ne vemo dobro,
kaj bi naredili. Prosímo Svetega Duha, da nas razsvetli.

Karitas – še eno vabilo za postni čas ...
Post nas nagovarja k sočutju z
ljudmi v hudih stiskah. Različne so
možnosti za odpoved, dobra dela in
poglobitev našega odnosa z Bogom.
1. Preventivna akcija 40 dni brez
alkohola.
2. Dobrodelna akcija Ne pozabimo, ki je namenjena ljudem v stiski
doma in po svetu. Zbiramo lahko hrano, obleko, obutev, šolske potrebščine, pralni prašek in drugo.
3. Poglobimo petkov post. Župnik
z verniki oblikuje bogoslužje in križev
pot in želi s tem spodbuditi razmišljanje o človekovem dostojanstvu. Postni čas je najbogatejši čas Cerkve, in
sicer zato, ker v postnem času kristjani po vsem svetu precej molijo, pa
tudi zato, ker se v tem času del
materialnih dobrin dobesedno prelije
k ljudem, ki so potrebni pomoči. Trudimo se, da vsak petek še posebej
preživimo res skromno. Privarčevana
sredstva lahko namenimo za ljudi v
stiski v naši župniji in po svetu.

Nekomu, ki potrebuje našo bližino,
namenimo nekaj svojega časa. Poslušajmo navdihe Svetega Duha, ki veje
vsepovsod. Odpoved, molitev in dobra dela naj nas vodijo po poti Jezusovega trpljenja do jutranje zarje
vstajenja.
Življenje nam namreč ni dano zato, da ga ljubosumno hranimo zase,
ampak zato, da ga podarjamo (papež
Frančišek).
Naj vam napišem še številke, ki tudi pomenijo zbiranje in posredovanje
ubogim prav konkretno v naši župniji
Ljubljana – Sv. Trojica.
V lanskem letu smo zbrali 3.265
evrov. Od tega smo porabili za elektriko 1247 evrov, za plačilo najemnin
za stanovanja 847 evrov, za energente, šolo, vrtec, dopolnilno zavarovanje
in druge manjše izdatke 1047 evrov.
Za letošnje leto pa nam je ostalo 124
evrov.
Bog naj vam povrne vašo dobroto.
Ana N.

Teden družine 19.–25. marca 2017
Letos želimo ob prazniku zavetnika družin poudariti pomen mož in
očetov. Ob prazniku sv. Jožefa (3.
postna nedelja) bo pri vseh treh
mašah blagoslov mož.
Možje ste vabljeni, da prevzamete
pobudo in v tem tednu družine vi poskrbite in doma skupaj zmolite vsak
dan eno desetko ali običajno večerno
molitev.
V soboto 25. marca, ob 19.00 pa
ste vsi možje povabljeni v župnišče
na skupno srečanje. Ogledali si bomo

film Pogumni in poklepetali ob čaju in
še čem drugem ...

Koledar za marec 2017
3. 3. prvi petek, obhajilo bolnikov na domu;
- ob 18.00 prvo postno srečanje, razmišljanje ob nedeljskem evangeliju
pripravi s. Marta Triler;
8. 3. sreda, ob 19.00 seja župnijskega sveta;
10. 3. petek, drugo postno srečanje: maša, križev pot, razmišljanje ob nedeljem
evangeliju bo pripravila s. Mira Korošec;
14. 3., torek, ob 18.00 se bomo spomnili obletnice smrti Chiare Lubich,
ustanoviteljice Marijinega dela;
15. 3. sreda, peti koncert v okviru Sakralnega abonmaja: Koralni zbor
Akademije za glasbo v Ljubljani bo izvajal koralne speve za postni čas;
17. 3. petek, tretje postno srečanje: maša, križev pot, razmišljanje ob
nedeljskem evangeliju bo pripravila s. Mihaela Bizjak;
18. 3. sobota, občni zbor Škofijske karitas, ob 9.00 sv. maša v stolnici;
19.–25. 3. teden družine;
19. 3. nedelja, pri vseh mašah blagoslov očetov in mož;
24. 3. petek, četrto postno srečanje: maša, križev pot, razmišljanje ob
nedeljskem evangeliju bo pripravila s. Magdalena Cimerlajt;
- pri Sv. Jožefu celonočno bedenje za Evropo;
25. 3. sobota, ob 19.00 srečanje za može in očete;
26. 3. nedelja, pri vseh mašah blagoslov za matere in žene;
31. 3. petek, peto postno srečanje: maša, križev pot, razmišljanje ob
nedeljskem evangeliju bo pripravila s. Jasna Kogoj.

40 ur brez telefona
Iz SKAM-a smo dobili povabilo za
akcijo “40 ur brez telefona”. Z njo
želijo spodbuditi mlade (seveda pa
tudi druge), da vsak dan v postu za
eno uro svojega prostega časa, med
19.00 in 20.00, izklopijo svoj moblini
telefon in ta čas porabijo za svoje
odnose. Z geslom #Resničnost je
lepša sporočajo, da – čeprav le-ta ni

vedno lepša, ampak pogosto težja –
lahko z majhnimi dejanji, kot so
pogovor, sprehod, branje knjige ali
druženje s prijatelji, delamo velike
spremembe v življenju.
Seveda pa je treba imeti za ta
korak pogum. Nagrada zanj pa bo
večja svoboda, notranje zadovoljstvo
in zavest, da smo premagali sebe.

Pisarna je odprta: pon, tor, čet in pet 10-11, pet 16-17.
Župnijska karitas: tor 16.30-17.30, pogovor o težavah: pon 10.30.
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