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SPOMNI SE

o premila Devica Marija, da še

nikdar ni bilo slišati, da bi ti koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo
pribežal in se … » njej priporočal. Molitev k Mariji, ki jo poznamo ali pa jo
poiščimo, nam vliva veliko zaupanje v Marijino varstvo. Pred časom, je
prišlo v evharistično molitev pri maši, tudi ime sv. Jožefa, ki je bil tako kot
Marija izbran za varuha Sveti Družini. Pred kratkim smo brali sramotilne
besede v obliki grafita na račun Brezmadežne, srečujemo pa se tudi z
nerazumevanjem in nedojemanjem smisla Božje zapovedi »ne
nečistuj«, ki zahteva spoštljiv in osrečujoč odnos do svojega telesain do
telesa drugih.
Kar nekaj ljudi je, ki so v tem času postali pričevalci (tudi na
spletu) za čisto pripravo na zakon, kar zahteva osmislitev čakanja,
predvsem pa izpostavljenost v družbi, spričo v veliki meri nasprotujoče
miselnosti. Medsebojna popolna podaritev v zakonu, ki je zakrament, je
lahko prej bolj pripravljena tudi z žrtvijo in odpovedjo; je osmišljena in
obenem omogoča odkrivanje, spoznavanje drug drugega v veliko večji
meri, ker je v duhovnem in telesnem hrepenenju po drugem večja možnost
za rast v ljubezni in za kritično presojanje in usklajevanje.. Tudi pomoč od
zgoraj je za vernega človeka realnost!
Na poroki ene od hčera, se je oče le-te odločil, da bo iskreno
povedal, kako sta se z ženo pripravljala na poroko. Morda so bili svatje
nepripravljeni ali pa popolnoma pod vplivom prevladujoče miselnosti, da
ga niso hoteli ali celo mogli spoštljivo poslušati. Še vedno je v sebi nosil
spomin na osmišljeno odpoved spolnim odnosom pred poroko in tudi
spomin, koliko ga je to »stalo«. Izzval je svate, naj povedo, »komu izmed
njih je bila dano tako darilo ob poroki in tako osrečujoč začetek

skupne poti kot nama, … ki sva čakala …« Doživel je popolno
presenečenje: s posmehom, pripombami o »mački v žaklju«, tako, da je
takrat globlje doumel, da je »cena, ki jo je plačal v času priprave na
zakon« za mnoge od njih (po reakciji sodeč) velik nesmisel. V takem
vzdušju, je težko biti pokončen in pričevati tudi za to kar komu ni uspelo,
čeprav je danes kultura prepojena z uživaželjnostjo in spolnostjo.
Morda pa je bil med navzočimi tudi kdo, ki je bil podoben lisici, ki
nastopa v basni; pričakovala je da bo, čakajoč spodaj pod vinsko trto le
deležna »obeda«, ko je prežala za »živimi obiralci grozdja«. Ker ji ni
uspelo je rekla »prekislo je« in odšla z neuresničenim namenom.
Bližamo se veliko noči, na spletni strani imamo pod vsebino
»spovedovanje« enega od mnogih pripomočkov, seznamov, »bergel«- bi
lahko rekli - za izpraševanje vesti, ki nam je lahko v pomoč. Se bomo ob
liku sv. Jožefa in Device Marije zaustavili tudi ob 6. božji zapovedi. Ne bi
bilo napačno, če z razmišljanji sv.papeža Janeza Pavla II. O teologiji
telesa, premerimo tudi naš odnos do svojega in teles drugih.
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…

•
določiti si čas za
spoved, še zlasti, če je
minilo že več kot leto …
•
na čas molitve za
žrtve epidemije Covid 19
(14. marca) in (26.3.) za
žrtve spolnih zlorab.
•
dogovorjenega
(15.3.) datuma za naše
birmance – 15.3.2021
na možnost za
spoved –Zakrament sprave

– v soboto, 20.3. možnost za spoved od 17.00 -18.15 s spovednikom od drugod in
18.30 sveta maša – nedeljska.

-

za čiščenje kamnitega svetišča, poleg svetišča srca.

Molitev k sv. Jožefu v času devetdnevnice: O Bog, ki si v čudoviti previdnosti
svetega Jožefa milostno izvolil za ženina svoji presveti Materi, daj nam prosimo, da
bomo njega, ki ga za varuha častimo na zemlji, imeli za priprošnjika v nebesih. Ki živiš
in kraljuješ vekomaj. Amen

