
Fastenzeit - wecke mich auf, Herr! 
  

Fastenzeit  -  wecke mich auf, Herr 
was du in mir angelegt hast,  
was in mir verborgen schlummert,  
was mich der Alltag hat vergessen lassen,  
was wie zu Eis gefroren und erstarrt ist!  
Fastenzeit  -  wecke mich auf, Herr,  
wie der Frühling, alles hell und grün macht,  
die Blumen blühen und die Vögel singen lässt! 
Fastenzeit  -  wecke mich auf, Herr!  
Hole aus der Tiefe herauf, was zum Licht drängt,  
was von Angst und Scham zurückgehalten  
und vom trägen Herzen behindert wird!  
Fastenzeit  -  wecke mich auf, Herr!  
Wärme mit deiner Liebe, was schwach  
in meinem Innersten geborgen ist,  
was ich selber noch nicht vernehme und nicht zu glauben wage!  
Spiel du in mir die Melodie des Lebens, die alle ergreift und beglückt!  
Spiel das Lied, das Liebe heißt und selber Leben weckt!  
 
 

Nekaj misli v postnem času 

Na postni čas mnogi gledajo brez veselja, ker sta v ospredju križ in trpljenje. V Kristusovem 
trpljenju spoznamo lastno ranljivost. Toda oboje, križ in trpljenje, je del našega življenja, 
sicer življenja ne bi znali ceniti. Šele ko nas doleti bolezen, ko smo v krizi ali pa ob izgubi 
ljubljenega človeka se zavedamo, kako dragoceno je naše življenje. Postni čas nam želi 
pomagati, da ne bežimo pred trpljenjem, ampak ga skušamo razumeti v luči božje besede in 
Jezusovega darovanja na križu. Smo na začetku postnega časa, zato bi Vas rada opogumila, 
da se trudimo hoditi skozi te dni bolj pristno in duhovno. 
Pustimo nekaj dni izklopljen televizor, namesto tega pa vzemimo v roke duhovno knjigo! 
Pustimo nekaj dni v garaži svoj avto, namesto tega pa se odpravimo                                   
peš na pot in občudujmo božje stvarstvo!                                                                                               
Podarimo uro našega dragocenega časa bolnemu ali osamljenemu človeku! 
Za nekaj dni odložimo našo ihto in si vzemimo več časa za  svoje otroke!                     
Zavestno se ozrimo  k sočloveku in opazili bomo, da mora tudi on nositi težak nahrbtnik! 
Želim, da bi vsak od nas mogel sprejeti vabilo in poziv k spreobrnjenju in                              

to videl kot možnost za nov razcvet zase.                                                                                                  

Če nam bo uspelo, spremeniniti nekaj malenkosti, bomo na novo zaživeli in notranje rasli.                                                                                               

Želim, da bi postali v teh dneh  rahločutni do sočloveka  v stiski, spoznali njegovo duševno 

in telesno lakoto in mu pomagali nositi življenska bremena.  


