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PODOBA MOJZESA IN ELIJE V NAŠEM ŽIVLJENJU
Ko se Jezus v molitvi spremeni, se mu prikažeta Mojzes in Elija, nam danes sporoča evangelist
Luka. Dejstvo je, da, ko nas bo Bog v molitvi povsem prevzel, se bosta tudi pri nas pojavila
Mojzes in Elija. Mojzes je namreč podoba zakonodajalca in osvoboditelja. Če se v molitvi
vraščamo v Boga, se naše življenje uredi, sami počnemo tisto, kar želi od nas Bog, in
ponotranjimo Božjo zapoved. In s tem se osvobodimo egiptovskih nadzornikov, ki nas
zasužnjujejo, ki od nas zahtevajo vrhunske dosežke, ki nas preveč obremenjujejo in nas silijo,
naj delamo več, kakor nam dene dobro, in to samo zato, da bi bili naši lonci polni mesa. Mojzes
nas vodi v Božjo svobodo. Vodi nas v obljubljeno deželo, v deželo, kjer smemo biti povsem mi
sami, saj nas ne določajo več drugi, marveč nas vodi sam Bog. Če nas Bog v molitvi spremeni
od znotraj, bomo sami od sebe izpolnjevali Njegovo voljo, bomo osvobojeni strahov, da bi
živeli v pomanjkanju, da nam bodo morda manjkali mesa polni lonci.
Elija pa je podoba preroka. Je največji prerok Stare zaveze, človek kot ogenj. Kaže nam, da
imamo tudi mi preroški poklic. Če smo se v molitvi odprli za Boga, bomo tudi odkrili, za kakšno
poslanstvo nas je Bog izbral. Vsakdo lahko v tem svetu predstavi delček Boga, ki lahko postane
viden le po njem. Vsakdo mora s svojim življenjem izgovoriti besedo, ki lahko zazveni le po
njem. Prav je, da bi prepoznali
svojo osebno poklicanost, svoje
preroško poslanstvo, da bi lahko
zaživeli pristno. Nikoli sicer ne
bomo v celoti živeli tistega, po
čemer hrepenimo v največjih
globinah svojega srca. A kljub
temu nam dobro dene, če
razmislimo o tem, za kaj se sploh
zavzemamo, kaj je vodilna misel
našega življenja. Tako bomo
vedeli, kaj želimo posredovati
ljudem z vsem svojim življenjem. S
tem bomo bogatili sebe in svet
okrog nas.
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Medtem ko je molil,
se je videz njegovega
obličja
spreménil in njegova
oblačila
so belo sijala.
In glej, dva moža
sta se pogovarjala z njim;
bila sta Mojzes in Elija.
Prikazala sta se v veličastvu
in govorila o
njegovem odhôdu, ki ga
bo dopolnil v Jeruzalemu.
Iz oblaka se je zaslišal glas:
»Ta je moj Sin,
moj Izvoljenec,
njega poslúšajte!«
(Lk 9,29–31.35)

Verouk REDNO.
Od 19.3.-25.3. obhajamo na Slovenskem Teden družine. Na postne nedelje ste posebej prisrčno vabljeni k molitvi
križevega pota na začetku sv. maše.
14. radijski misijon na Radiu Ognjišče
CERKEV JE MLADA
Radijski misijon bo od 7. do 13. aprila 2019. S svojimi razmišljanji v osrednjih dnevnih govorih (ob 17.00) bodo sodelovali:
kardinal Luis Antonio Tagle, nadškof Alojzij Cvikl, p. Marko Ivan Rupnik, Sašo Mugerli, p. Branko Cestnik, br. Jaro
Knežević in p. Toni Brinjovc. V kratkih govorih, svetovalnici in pogovorih bodo sodelovali še drugi duhovniki, redovniki,
redovnice in laiki.
Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in 17.00. Ponovitev bo vsak večer med 22. in 24. uro. Posnetki bodo na voljo
tudi v radijskem arhivu na spletni strani Radia Ognjišče. V času misijona bo od ponedeljka do petka sveta maša ob 19.00.
Vsak večer ob 20.00 bo pogovorni večer, v katerem bodo lahko sodelovali poslušalci.
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RAZPORED SV. MAŠ

DUHOVNE MISLI
Zato, moji ljubi in tako zaželeni bratje, moje veselje in moj venec,
stojte trdno v Gospodu, kakor sem vam rekel, ljubi. (Flp 4,1)

Opomin, ki ga Pavel naslovi na Filipljane, a hkrati
velja tudi za vse nas, je kratek, pa vendar mu kljub
njegovi kratkosti komaj pridemo do dna. »Stojte
trdno v Gospodu!« nam sporoča.
Vsak človek hrepeni po tem, da ima trden temelj, da
pokaže stabilnost, ko zapiha nasprotni veter. Pavel
je očitno mnenja, da ima tisti, ki je v Kristusu, trdni
temelj. Ne stoji le na svojih nogah. Stoji v večji
resničnosti, svojo stabilnost dobiva iz »biti v
Kristusu«.
Kdor stoji v Kristusu, se ne boji padca. Celo padec v smrt ga ne bo iztrgal iz občestva s
Kristusom. Kljub vsej bolezni, vsej slabosti, vsemu umiranju navkljub lahko trdno stoji
v Kristusu. Nihče mu ne bo odrekal tega stojišča ali ga spodnesel. Celo če greši, ne bo
padel iz Kristusovega objema.
Poskusi se dobro postaviti: če stojiš preozko, se boš zlahka opotekel. Potrebuješ
telesno širino, da boš dobro stal. Predstavljaj si, da ne stojiš trdno le na zemlji, ampak
tudi v Kristusu. To daje tvojemu stanju drugo kvaliteto. Morda čutiš novo samozavest,
notranjo svobodo. Ni ti treba boječe vztrajati na svojem stojišču. Ni se ti treba bati, da
bi te potlačilo breme življenje. Tvoje trdnosti v Jezusu ti ne more nihče vzeti. Ni se ti
treba držati svoje lastne moči, ampak resničnosti Jezusa Kristusa, ki ti daje zanesljivo
stabilnost.
POSTNI VEČER S PATROM ŠTEFANOM KOŽUHOM
22.3. bo med nami p. Štefan Kožuh, kapucin. Leta 2012 je bil imenovan za
generalnega vikarja reda kapucinov, letos se je v okviru “sobotnega leta” mudil v
Jeruzalemu. Tudi o tem ga boste lahko na srečanju povprašali. Z brati frančiškani in
minoriti skupaj živijo in delajo v duhu sv. Frančiška Asiškega. Vodijo duhovne vaje.
Najbolj znano središče je dom duhovnosti v Kančevcih v Prekmurju. Pri nas pa je po
bratih kapucinih znan samostan v Vipavskem Križu. Iz te skupnosti poznamo p.
Marjana Potočnika, ki je pri nas vodil delavnice molitve in življenja.
S p. Kožuhom se boste starši veroučencev pa tudi drugi srečali v ž. cerkvi po sv. maši
v petek, po sv. maši ob 18h. Vabljeni vsi zakonci. V soboto, 23.3. pa se bo p. Štefan
posvetil našim birmancem in prvoobhajancem. Srečanje bo v župnišču ob 10h. Naši
animatorji bodo imeli z otroki delavnice za vsako skupino posebej. Srečanje je v
sklopu programa priprave na birmo in sveto obhajilo, zato je za otroke obvezno.
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Ostani z menoj in tedaj bom začel sijati, kakor
siješ ti. Vsa svetloba, o Jezus, bodi tvoja: prav
nič naj je ne bo moje. Ti sam boš prek mene sijal
drugim. Zato mi dovoli, da te slavim tako, kakor
ti najbolj ugaja, tako da bom sijal na tiste, ki so z
menoj. Dovoli, da te oznanjam brez govorjenja,
ne z besedami, ampak z zgledom. Z neustavljivo
močjo, z dobrohotnim vplivom tega, kar delam
iz očitne polnosti ljubezni, ki jo moje srce goji do
tebe. Amen.

