NEKAJ MISLI V POSTNEM ČASU
V postnem času imamo možnost, da se Bogu, pa tudi sebi bolj
približamo. Tako postanemo bolj pozorni za božje delovanje v
našem življenju, za božjo navzočnost v nas, predvsem pa
postanemo bolj rahločutni do sočloveka. Post bo obrodil sadove, če
se zavestno napotimo k Bogu, ki ga bomo našli v sebi, v svojem srcu. Poziv velja za nas
vse, da pogledamo svoj življenski vrt, ga pognojimo z dobrimi deli in izruvamo plevel in
naše slabe lastnosti preusmerimo. Prepričana sem, kdor se resnično posti, ta je solidaren,
pogleda čez lastni rob in prevzame tudi odgovornost za šibke in uboge. V tem sklopu bi
rada omenila vsakoletno postno akcijo Katoliškega ženskega gibanja pod geslom „Deliti
pomeni krepiti“. V prihodnjih dneh vas bodo obiskale ženske in potrkale na vrata vašega
srca, da bi prosile za tiste, ki stojijo v temi. Odpoved v postu dobi šele smisel, ko
malenkost tega, čemur smo se odpovedali, darujemo ubogim in trpečim. Vsak vaš dar, ki
ga boste namenili v ta namen, bo pomenil za revnega mali čudež! Posebno zahvalo po tej
poti izrekam vsem ženskam, ki za širjenje dobrote med ljudmi darujejo svoje moči in
dragoceni čas za zapostavljene in ob robu stoječe. Jezus nas vedno spodbuja z
besedami „Nosite bremena drug drugemu, da boste izpolnili Kristusovo postavo.“ Zato:
„Ne odlašajmo in se angažirajmo za uboge, da bo svet okrog nas postal bolj pravičen in
dober!“ Želim Vam, da bi postali v teh dneh še bolj rahločutni do sočloveka v stiski,
spoznali njegovo duševno in telesno lakoto in mu pomagali nositi življenska bremena!

SICH ZEIT NEHMEN
SICH ZEIT NEHMEN,
um langsamer und leiser zu leben
in einer gehetzten und vorlauten Welt.
SICH ZEIT NEHMEN,
um wohlwollender und liebevoller mit sich selbst
und seinen Mitmenschen umzugehen.
SICH ZEIT NEHMEN,
um geduldiger und nachsichtiger zu werden
mit eigenen und fremden Mängeln und Fehlern.
SICH ZEIT NEHMEN,
und einfacher und bescheidener zu leben
in all den übertriebenen Ansprüchen.
SICH ZEIT NEHMEN,
um nachdenklicher und besonnener zu verarbeiten,
was mir täglich widerfährt.
SICH ZEIT NEHMEN,
um geistreicher und phantasievoller seine Beziehung
zu Gott zu gestalten.
FASTENZEIT: Gute Zeit für kleine Schritte (Paul Weismantel)

