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Postni čas nas ponovno vabi k spreobrnjenju. Nekateri slišijo vabilo k 40-dnevni odpovedi

od alkohola, drugi k 40-dnevnemu prizadevanju za prijaznost, spet drugi k 40-dnevnemu

branju Svetega pisma ali k 40-dnevnemu ohranjanju večerne (ali jutranje) zbranosti …

Slišimo vabila k spominjanju, da človek ne živi samo od kruha; k spominjanju, da noben

človek ni središče sveta ali vesolja; k spominjanju, da je človekova soodgovornost za

človeka vredne razmere v družbi neodtujljivo dejstvo. Pa ne samo to. Spominjanje še ne

pomeni spreminjanja, za spremembo vedenja ni dovolj prisotnost želje v glavi. Z glavo

povezano srce bo pripomoglo k novi naravnanosti na Božjo besedo, iz katere bosta črpala

navdih in navdušenje za novo, drugačno, boljše. Skušnjava vsakoletnega postnega časa je

lahko v tem, da »ostajamo v glavi« in tako pozitivna sprememba vedenja ne postane »naša

koža«, temveč ostaja »plašč«, ki ga odložimo takoj, ko nam ni več potreben. Da bi sledili

Jezusovemu zgledu, lahko letos naredimo nekaj novega, izzivalnega: omejenim 40 dnevom

dodajmo še naslednjih 50 – do binkoštnega dogodka se trudimo za boljše in novo in tako

bo Sveti Duh dobil »dobro zemljo« za sejanje svojih darov.

RAZMISLEK O TEMI

Jezus mu je odgovóril: 
»Pisano je: Gospoda, svojega Boga, 
môli in njemu samemu služi!«
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- Cesta zvabila me je, 

- Puščava,

- Jezus in naš post. 

Prejšnji teden smo se učili uporabljati »zlate« besede. 

Kako smo se ob tem počutili? 

Kaj bo tisto »drugačno vedenje«, ki bo zaznamovalo naš letošnji post? 

Ali si lahko predstavljamo, da bi to postno vajo podaljšali do binkošti? Kaj nam bi to prineslo?

Ne glede na vreme smo danes povabljeni na sprehod. S seboj naj vsak vzame pisalo in

svinčnik. Na sprehodu skušajmo dobro opazovati okolico in na papir zapišimo tiste stvari (žive

in nežive), ki se začenjajo na črke P – O – S – T. Doma nato preverimo, kako dobri opazovalci

smo. Tisti, ki bo imel največ besed, bo v prihodnjem tednu družinski »opomnik«; imel bo

pravico, da nas bo spominjal na naš postni sklep. 

Pri tem si lahko pomagamo tudi s postno kocko.

DEJAVNOST

VPRAŠANJA ZA POGOVOR V DRUŽINI

PREDLAGANE PESMI

https://www.youtube.com/watch?v=r_sfhfmaJ5g
http://www.juvan.rkc.si/puscava.htm
http://www.juvan.rkc.si/jezupost.htm

