PETKOV POSTNI DAR
Post je čas za molitev, dobra dela
in odpoved za ljudi v stiski.

Pomagajmo nositi Jezusov križ
in križe ljudi, ki so v stiski.
Poglobimo petkov post in se v sedmih petkih v času posta odpovejmo razkošju.
Vzemimo si čas za Boga in ljudi, ki nas potrebujejo. Privarčevana sredstva darujmo za ljudi v stiski.1
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PETKOV POSTNI DAR
Gradivo so za akcijo »Petkov postni dar« pripravili sodelavci Slovenske karitas in Pastoralne službe Ljubljana.
Ljubljana, postni čas, 2012
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Utemeljitev in utrditev
petkovega posta.
Ker nas je Bog ljubil do konca, se je zgodil veliki petek in
križ, ki je razodetje Jezusovega srca, njegove darovanjske
ljubezni. Kliče nas, da se ga ne bojimo in se mu na tej poti
pridružimo.
Sveto pismo in cerkveni očetje poudarjajo tri preverjene
oblike prenove: molitev, post in miloščina, ki izražajo spreobrnjenje v odnosu do Boga, do samega sebe in v odnosu
do drugih.
Sleherni kristjan se mora soočiti z velikim petkom, križem
in odpovedjo, če hoče doseči vstajenje.
Veliki petek nas opogumlja, da prenesemo to postno držo
na vse petke v letu in darujemo odpovedi kot opornike, ki
pomagajo nositi Kristusov križ. Nikoli ne vemo, kdaj bodo
ti oporniki podpirali tudi naš križ. Če bomo opornike vzeli
resno, bomo dejavno odgovorili na Jezusov klic na križu:
»Žejen sem« (Jn 19,28).
Naj Vam bo vsebina te knjižice pomoč pri oznanjevanju umeščanju petkovega postnega dne skozi postni čas.
Pomagajmo vernikom ravno v postu ponovno odkriti, osvežiti in ovrednotiti pomembnost posta na vse petke v letu.
Vsem Vam voščim blagoslovljen postni čas!
Igor Dolinšek, voditelj pastoralne službe
ljubljanske nadškofije.
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PEPELNICA – 22. 2. 2012
Čas milosti je tu …
Danes pričenjamo 40-dnevni postni čas, ki je čas pomembne in resne priprave na Veliko noč. Kot smo slišali v evangeliju, so odločilni naši odnosi na treh ravneh in za njih se
lahko potrudimo, da jih bomo v tem času čim bolj razvili:
Molitev – odnos do Boga: V teh 40 dneh pogosteje vstopajmo v odnos z Bogom. Večkrat čez dan se spomnimo
nanj in ga počastimo s kratko molitvijo. To je lahko doma,
na poti v službo in po opravkih, med delom … »Prosite in
boste prejeli …« (Jn 16,24)
Post – odnos do sebe: Ko se v molitvi srečujem z Bogom,
odkrivam, kakšna je moja bogopodobnost, kako sem božji otrok in Jezusov prijatelj? Kar kmalu ugotovim, da me
marsikaj ločuje od njega, ne samo, da mi ni potrebno, me
celo zasužnjuje in uničuje. To so lahko sladkarije, alkoholne pijače, nadaljevanke na televiziji, internet, ali še druge
razvade. Za marsikaj uporabim preveč časa in denarja.
Dobra dela – odnos do bližnjih: v tem času bodimo bolj
pozorni na stiske bližnjih, ki jih večkrat spregledamo. To
so lahko naši domači, bratje, sestre, sorodniki, sosedje,
prijatelji. Veliko ljudi pričakuje našo pozornost, prijazno
besedo, prijateljsko pomoč. Ko se čemu odrečem, lahko
to namenim ljudem v stiski.
Vabim vas, da si danes naredimo načrt za naš post in se ga
držimo. Če bomo kdaj padli pa ne pozabimo, da ni bistvo
krščanstva ne grešiti, ampak vedno znova vstati in nadaljevati korak za korakom proti svetosti.
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PETEK PO PEPELNICI - 24. 2. 2012
Ljubezen (Karitas) nas kliče …
Na Slovenski karitas so nam v tem postnem času pripravili
posebno povabilo z namenom poglobitve petkovega posta:
Vsak petek v postu nas pozivajo, da bi živeli preprosto in solidarno, se odpovedali vsem nepotrebnim stvarem in dan preživeli skromno, recimo le ob
kruhu in vodi.
S tem, ko se odpovemo gledanju televizije, brskanju po računalniku in pogovarjanju po telefonu …, lahko ta čas podarimo nekomu, ki mu posvečamo premalo pozornosti, to
je lahko naša žena, mož, otrok, starši, sorodnik, sosed, ali
pa bolnik, oziroma starejši človek v naši okolici. Ta dan si
vzamemo čas za naše bližnje. Lahko jih obiščemo, pomagamo pospraviti stanovanje, prinesemo potrebne stvari iz
trgovine, pomagamo v gospodinjstvu ... »Raztrgaj krivične
spone …« (Iz 58,6)
Karitas nas vabi, da se vsak petek v postnem času odpovemo dobri hrani, tudi brezmesni in tako dan preživimo
skromno kot npr. ob kruhu in vodi ali podobno. S tem, ko
se odpovemo raznim dobrotam, lahko privarčujemo nekaj denarja, vsaj za eno dobro kosilo, ki stane približno 5
evrov. Ta denar pa lahko darujemo za tiste ljudi, ki so v
stiski, ki nimajo dovolj sredstev za preživetje, ki so ostali
brez doma. Pomislimo tudi na številne ljudi po svetu, ki
nimajo čiste vode, elektrike ali dostopa do zdravnika.
V Sloveniji se vsaka 5. družina sooča s trpljenjem zaradi
alkohola. Zato v postnem času poteka tudi akcija 40 dni
brez alkohola. Vsak je povabljen, da se v teh dneh odpove
uživanju alkoholnih pijač v znak solidarnosti z vsemi, ki
trpijo zaradi alkohola.
Konkretno: skromnost v hrani in brez alkohola me vodi k
pomoči bližnjemu, ki je v stiski.
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PETEK 1. POSTNEGA TEDNA 2. 3. 2012
Na svetu nismo sami …
Vsakodnevno življenje je velik izziv. Redno se srečujemo
z različnimi ljudmi, nekateri so nam blizu in simpatični,
drugih pa nikakor ne moremo sprejeti v svojo bližino. Hitro
se zgodi, da se spremo celo z nekom, ki nam je blizu. Po
navadi se celo sporečemo zaradi čisto nepomembne malenkosti.
Tega se zavedamo, a naša trma nam ne da, da bi popustili
in se opravičili. Še naprej živimo po ustaljenih navadah, a
vedno znova nas misel na spor grenko peče v srcu. Daljši
je čas, ki je minil od spora, večja je razdalja med nami in
čedalje manjša je možnost, da se naše poti znova združijo.
Zato Jezus v Evangeliju opozarja: »Če torej prineseš svoj
dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj zoper
tebe, pústi svoj dar tam pred oltarjem in pojdi, da se poprej s svojim bratom spraviš, in potem pridi in daruj svoj
dar.« (Mt 5,23)
Da, kesanje in odpuščanje ne moreta čakati! Za oboje se moramo nemudoma zavzeti. Najprej se pokesati
za storjeno napako, nepravičnost, se opravičiti, nato pa
tudi odpustiti, če je bila napaka storjena tudi nam.
V tem postnem času bodimo pozorni, da se bomo takoj
po vsakem sporu znali pokesati in tudi odpustiti, kadar se
nam bo zgodila krivica in bomo jezni na koga.
Če pa živim v sporu, ki traja že zelo dolgo, se bom potrudil,
da bom našel pot do svojega bližnjega, se mu opravičil, ga
prosil odpuščanja, mu podal roko sprave. Tako bova lahko
skupaj, odrešena velikega bremena, živela v pravem veselju čistega in iskrenega srca.
Morda je čas naredil zid med nama – toda zidake sva polagala oba! Naj bo moj korak k spravi prvi!
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PETEK 2. POSTNEGA TEDNA 9. 3. 2012
Človek je ustvarjen za skupno življenje …
Vsak od nas je bil že kot otrok postavljen v neko skupnost
– družino. Skupnost uspeva in osrečuje, če se vsakdo
v njej in zanjo daruje. Za vsakega mora biti poskrbljeno,
pa naj bo majhen ali velik, star ali mlad. Tudi za širšo skupnost, za našo družbo, se moramo truditi vsi. Dolžnost je,
da plačujemo davke, s katerimi država skrbi za našo varnost, zdravstvo, šolstvo, cestne povezave in druge skupne
stvari, ki jih vsi potrebujemo.
Včasih pa se pojavi skušnjava: Zakaj bi jaz garal za druge?
Vsak naj poskrbi s svojim delom sam zase! Saj imajo tudi
drugi roke in noge in naj delajo tako kot jaz, da si bodo
pošteno prislužili denar za svoje življenje, mene pa naj
pustijo pri miru!
Seveda se nam take skušnjave utrnjeno takrat, ko imamo vsega v izobilju in si želimo še dodaten denar za bolj
luksuzne stvari. Če pa bi bili med tistimi, ki so v stiski in ki
potrebujejo, bi na to gledali drugače. Življenje je včasih
kruto in človek se kar čez noč znajde iz varnega in toplega
doma dobesedno na cesti. Na hitro ostane brez osnovnih
stvari za preživetje.
Lahko se zgodi, da izgubi redno službo in povprečno plačo.
Kaj pa sedaj? Kako naprej?
Na Slovenski Karitas so se v lanskem letu srečali s preko
130.000 ljudmi, ki so se znašli na dnu in so prišli prosit
pomoči. Ta pomoč pa lahko pride le iz vaših darov, ki so
namenjeni ljudem v stiski. Čut za bližnjega – varnost za
prihodnost!
»Za vse je svet dovolj bogat in srečni vsi bi bili, če kruh
delil bi z bratom brat s prav srčnimi čutili.«
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(Gregorčič)

PETEK 3. POSTNEGA TEDNA 16. 3. 2012
Ljubi s srcem …
V evangeliju smo slišali, da je največja zapoved - zapoved
ljubezni: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in
vso dušo in vsem mišljenjem in vso močjo! Druga pa je tej
enaka: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.« (Mr
12,30)
Stara grščina pozna več vrst izražanja ljubezni. Ena izmed
njih se imenuje »agape«, ki pomeni ljubezen do bližnjega,
karitativno dejavnost, pripravljenost pomagati. Latinsko
se to imenuje »karitas«. Tej najbolj osnovni obliki ljubezni
bi lahko rekli: pomoč bližnjemu. Ljubezen do bližnjega je
izraz ljubezni do samega sebe. Če se držim največje Božje
zapovedi, moram postaviti bližnjega na vidno mesto. Za
njega moram poskrbeti, kot bi skrbel zase. Kar je meni
dobro in prijetno, moram vsaj deliti, če že ne podariti, tudi bližnjemu. V resnici pa večkrat opazim, da storim
ravno obratno in vidim samo sebe. »Ljubezen je več kakor
vse daritve …« (Mr 12,33)
Včasih, ko pospravljam svoja oblačila, obutev in druge pripomočke, najdem veliko še uporabnih stvari, ki pa jih sam
ne potrebujem več. Odločim se, da jih bom podaril nekomu, ki jih bo potreboval. Odnesem jih v skladišče Karitas,
kjer jih velikokrat še isti dan podarijo naprej drugim ljudem, ki te stvari potrebujejo. To je dobro dejanje, vendar
če želimo zares ljubiti svojega bližnjega, je prav, da z njim
delimo tudi stvari, ki jih imamo, poleg tistih, ki so nam
odveč.
V tem postnem času bom še bolj pozoren, da bom bližnjega, ki je v stiski, sprejel kot sebi enakega in mu bom
pomagal po svojih najboljših močeh, tudi če bom za to dal
nekaj, kar tudi sam še potrebujem.

9

PETEK 4. POSTNEGA TEDNA 23. 3. 2012
Kdor ne napreduje – nazaduje …
Naša postna srečanja so se prevesila v drugo polovico, še
14 dni in pričeli bomo s praznovanjem Velikonočnih praznikov. Kaj pa moji postni načrti in sklepi? Mi uspeva? Gre vse
tako, kot sem si začrtal? Mogoče sem že kdaj padel? Sem
se kljub vsemu tudi pobral? Mogoče pa sem že malo pozabil, kakšen je pravzaprav namen vsega tega odrekanja in
zatajevanja. Človek, ki se ne trudi, da bi napredoval,
ostane kjer je ali pa nazaduje. Jaz, kristjan, pa si želim napredovati na treh ravneh. Prva raven je moj odnos
do Boga. Tukaj se lahko potrudim, da vsak dan okrepim
svoj odnos z Bogom, poskrbim za redno molitev zjutraj in
zvečer in reden obisk svete maše in prejem zakramentov.
Druga raven je moj odnos do sebe. Odpoved slastni hrani,
ki mi bolj škodi kot koristi, prenehanje kajenja ali odpoved
drugim razvadam. Lahko pa bi storil tudi kaj dobrega zase
in šel na sprehod ali tja, kjer vem da se lahko umirim in
izboljšam svoje počutje. Tretja raven, pa je moj odnos do
bližnjega. V tem času sem imel že veliko priložnosti, da
bi izboljšal svoj odnos do ljudi, ki jih vsak dan srečujem
doma, v službi oz. šoli ali na poti. Vsak dan srečujem iste
ljudi. Potrudim se lahko vsaj toliko, da bom prijazen do njih
in jih vsak dan ogovoril. Mogoče bom pa tudi podaril kakšen evro za dober namen, za postno akcijo v naši župniji
ali pa za akcijo Karitas, preko katere vsako leto pomoč
prejme več kot 130.000 ljudi. Možnosti za napredovanje
imam veliko. Danes se bom zopet odločil in bom nadaljeval
ali pa začel s spremembami na vseh treh ravneh.
Naš pregovor pravi: »Jutri, jutri, samo ne danes, pravi vedno leni Janez.« Pa tudi: »Kar lahko danes storiš, ne odlašaj na jutri.« Kdor ne raste – umira!
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PETEK 5. POSTNEGA TEDNA 30. 3. 2012
V objemu matere Cerkve …
Približujemo se višku postnega časa. Pred nami je Veliki
teden, v katerem se je rodila Kristusova Cerkev.
S krstom sem postal član Katoliške cerkve. Opravil sem
prvo spoved in prejel prvo sveto Obhajilo, ki ga sedaj prejemam redno. Ob zaključku verouka sem prejel darove
Svetega Duha, ki so bili popotnica za moje odraslo življenje. Sedaj sem odrasel kristjan, ki se trudim za življenje po
veri. A vedno znova me zmotijo dvomljiva ravnanja
v naši Cerkvi. Večkrat preko medijev slišim, kaj vse je
narobe v Cerkvi, kakšne nepravilnosti se dogajajo. Večkrat
bi, jezen na vse skupaj, najraje vse pustil in šel drugam.
Prav je, da poznamo resnico. Prav pa je, da se zavedamo,
da je Cerkev še vedno sveta, ker v njej deluje Kristus, ki
je svet. Mi, udje njegovega telesa, pa smo grešniki, včasih
bolj drugič manj. Vedno pa se po Kristusu prečiščujemo
in popravljamo napake. Vsi smo odgovorni za svetost in
prepričljivost Cerkve. Bolj se mi svetimo, več je svetlobe v
njenem oznanjevanju in poslanstvu. Z begom ali kritiziranjem ne popravimo ničesar. Z dobrim zgledom in molitvijo
pa veliko. In v tem je naše poslanstvo, da imamo radi Cerkev, ker je naša mati, da jo zagovarjamo, branimo in lepšamo njeno podobo. Kdo pa sem jaz, da jih lahko sodim?
Tudi sam večkrat padem in se ravno zaradi ljubezni Jezusa
Kristusa tudi lahko poberem. Potrudil se bom odpuščati
tudi odgovornim v Cerkvi. Večkrat bom molil za njih in za
nas vse, za našo Katoliško cerkev. Gospod pomagaj mi, da
bom vedno znova ljubil Tvojo Cerkev, in s svojim zgledom
in ravnanjem skrbel za njeno dobro ime. Tudi jaz sem podoba Cerkve.
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VELIKI ČETREK - 5. 4. 2012
Kruh za življenje sveta …
K sodelovanju pri obredu velikega četrtka povabimo prvoobhajance. Na primernem mestu v cerkvi pripravimo mizo,
na kateri imamo toliko spečenih malih hlebčkov kruha, kolikor je prvoobhajancev. Pri darovanju prvoobhajanci slovesno prinesejo kruhke duhovniku k oltarju. Le-te položimo na pripravljeno mizico ob oltarju.
Tudi pri pripravi oltarja naj sodelujejo prvoobhajanci in njihovi starši. Za to obliko sodelovanja naj bo oltar do darovanja povsem prazen. Na primernem mestu – mogoče sredi cerkvene ladje – naj bodo pripravljeni: prt, križ, sveči,
mašna knjiga, kelih z vinom, ciborij in patena s hostijami.
Oltar:
Kakor nas doma družinska miza pri skupnem obedu poveže v eno, tako nas pri oltarni mizi Gospod poveže v družino
božjih otrok. Na tej mizi se uresničuje najsvetejša daritev,
daritev za vsakega izmed nas. Že tisočletja je veljal oltar
za kraj svetosti, saj so na njem z daritvami častili Najvišjega. Kristus pa nam je dal nov oltar, svoj križ, na katerem
se je daroval iz ljubezni do vseh ljudi. Na oltarju se pri vsaki maši pod podobo kruha in vina ponavzoči sam Božji Sin.
Daruje se za nas in prihaja med nas, da bi bil vez med Očetom in nami. Danes bomo tudi mi kot apostoli za zadnjo
večerjo pripravili Jezusu oltar. Najprej ga bomo pregrnili s
prtom, iz spoštovanja, saj predstavlja Kalvarijo, Kristusov
križ in hkrati tudi grob, iz katerega bo Kristus vstal.
Sveči:
Na oltar postavljamo sveči. Sveči preganjata temo, ki bo
nastopila po zadnji večerji, ustvarjata praznično vzdušje
in širita okrog sebe toploto. Goreča sveča použiva sama
sebe in je tako podoba življenjske daritve. Kako zelo je
Kristus podoben goreči sveči. Njegovo življenje in daritev
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je bilo izgorevanje za nas, njegova zmaga nad trpljenjem
in smrtjo pa je pregnala temo in prižgala novo luč upanja.
Na sveto veliko noč bo sveča dobila še nov pomen – saj
bo v podobi velikonočne sveče predstavljala Vstalega Zveličarja.
Mašna knjiga:
Na daritveno mizo polagamo mašno knjigo. Mašna knjiga
je nepogrešljiv sestavni del obhajanja svete evharistije,
saj je v njej strnjeno in zgoščeno vse najvišje in najlepše
besedilo, izbrano za bogočastje. Kot srčika te knjige pa je
evharistična molitev, v kateri so zapisane tudi Jezusove
besede, ki jih je izgovoril pri zadnji večerji svojim apostolom: »To delajte v moj spomin.«
Mašna knjiga nas vedno spomni na to, da pri vsaki sveti maši Jezus postane meso – pride k nam, prebiva med
nami, da bi po mašni daritvi tudi mi zaživeli z njim in postajali odprta knjiga božje ljubezni.
Prinašanje kruha:
Naš Gospod si je pri zadnji večerji izbral podobo kruha
in vina, pod katerima se je daroval svojim učencem. Po
njegovem naročilu »To delajte v moj spomin« se pri vsaki
sveti maši opravlja daritev, pri kateri se On sam daje za
odrešenje vsakega izmed nas in vseh nas.
Naši prvoobhajanci bodo k oltarni mizi prinesli hlebčke
kruha. S ponižnostjo in hvaležnostjo prinašajo ta dar in z
njim polagajo pred Nebeškega Očeta svojo ljubezen, svoje
misli, svoja dejanja, svoje življenje. Le-to se bo še bolj
obogatilo z Njim, ko se bo prav kmalu – v mesecu maju
- izpolnilo njihovo veselo pričakovanje in bodo lahko tudi
sami prejeli Jezusa pod podobo kruha. S tem darom izražajo svojo željo, da bi bili radi deležni tega velikega Čudeža
Ljubezni, ko se nam sam Gospod daje v duhovno hrano.
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Da bi vsi skupaj rasli iz te ljubezni in živeli v njej, skupaj z
našimi prvoobhajanci odprimo srca Jezusu in pustimo, da
pod podobo kruha pride k nam.
Kruh:
Gospodu prinašamo na oltar kruh, ki je nastal iz mnogih
zrn in po delu mnogih ljudi. Spominjamo se njegovih besed, da mora pšenično zrno pasti v zemljo in umreti, da
obrodi sad. Pred očmi nam je dogodek zadnje večerje, ko
je vzel kruh in nad njim rekel: »To je moje telo, ki se daje
za vas.« Po teh besedah kruh ni le kruh, ampak je Božji
kruh, angelska hrana, kruh večnega življenja. Naj to postane nocoj tudi nam.
Vino:
Gospodu prinašamo tudi kelih vina. Ko gledamo to vino, je
naše srce polno občudovanja božje dobrote in modrosti.
Tisti večer pred svojim trpljenjem je Jezus vzel v svoje
roke kelih z vinom in rekel: »Pijte iz njega vsi! To je namreč moja kri zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov.« Naj nocoj tudi nam postane očiščevalna
in krepilna duhovna pijača.
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KRIŽEV POT*

*Besedilo se malenkostno razlikuje od besedila, ki je na zgoščenki
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UVOD

O pridite stvari,
kaj glejte se godi;
edini božji Sin
strašno za nas trpi.

Post je čas priprave na največji krščanski praznik, je uvod
v praznovanje Velike noči. Križev pot je upodobitev Jezusovega trpljenja od trenutka, ko ga je Poncij Pilat obsodil
na smrt, do trenutka, ko ga mrtvega položijo v grob, iz
katerega je vstal od mrtvih.
Jezusovo trpljenje lahko primerjamo tudi s trpljenjem človeka v stiski in revščini. Koliko jih po svetu trpi preganjanje, lakoto, revščino, nepismenost, bolezen. Prebivalci dežel v razvoju že danes trpijo tudi hude posledice podnebnih
sprememb, saj jim primanjkuje vode in hrane. Sami so
s svojim preprostim načinom življenja najmanj prispevali
k onesnaževanju, so pa zaradi revščine in odvisnosti od
kmetijstva potisnjeni v še večjo revščino.
Solidarnost nas opominja, da smo odgovorni drug za drugega in da moramo graditi socialne pogoje, ki bodo zagotovili vsakomur na našem planetu možnost preživetja in
uresničenja njegovih življenjskih zmožnosti – torej človeka
vrednega življenja.
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Razbičan, zapljuvan in kronan, zasramovan,
pred sodni stol zdaj gre, nedolžen, v smrt izdan.

Mlada žena in otrok sta iz Ruisabija, podeželskega območja Burundija. Tu se domačini
preživljajo z gojenjem fižola
ter sladkega krompirja. Zaradi
pomanjkanja dežja je vse manj
pridelka, kar privede do pomanjkanja hrane. Veliko ljudi v
državi trpi lakoto.

Prva postaja:
Jezusa obsodijo na smrt
Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, ti, ki veš, kaj pomeni stati sam pred tistimi,
ki te obsojajo, zavračajo in se te bojijo.
Hodi z nami, Gospod –
kadar obnemoremo,da s teboj pridejo spremembe,
ki so tako potrebne.
Vodi in ohranjaj nas na poti k drugačnemu svetu.
Uči nas živeti v tvoji ljubezni in tvoji resnici.
Usmili se nas, Gospod.
Usmili se nas.
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Glej, križ mu nalože na ranjene rame;
objame ga voljno in nese vse dolge.
Zaradi vse večje pogostosti poplav in suš
bo vse manj obdobij,
primernih za obdelavo
zemlje in zmanjšan
bo kmetijski pridelek. To v Ruisabiju
v državi Burundi že
čutijo. Lačne otroke
zdravijo v Centru za
podhranjene. Imajo žalostne obraze, dokler se njihovo
zdravstveno stanje ne začne izboljševati. Po rehabilitaciji
se vrnejo v domače okolje in živijo normalno življenje.

Druga postaja:
Jezus vzame križ na svoje rame
Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, zadel si križ na svoja si ramena,
čeprav si vedel, da bo to tvoja smrt.
Hodi z nami, Gospod –
v časih, ko nas mučijo dvomi in strahovi.
Daj nam pogum, da ti bomo mogli služiti.
Predvsem z dobrimi dejanji premagujemo svetovno lakoto
in spreminjamo ta svet.
Usmili se nas, Gospod.
Usmili se nas.
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Opešal je v močeh, podre ga križ, naš greh;
utopljen v dolge sveta leži potrt na tleh.
V Ruisabiju imajo za
vasjo vodnjak, kamor
vsak dan žene in otroci
hodijo po vodo. Zaradi
prinašanja vode več
kilometrov daleč od
doma otroci pogosto
izostanejo od pouka.
Ker pa vode ne prekuhavajo, se pojavijo
mnoge črevesne bolezni.

Tretja postaja:
Jezus pade prvič pod križem
Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, ti veš, kako se je truditi in pasti, naleteti na skušnjavo in se boriti proti njej.
Hodi z nami, Gospod –
in pokaži nam, kako hoditi z drugimi,
ki kot mi s težavo delajo korake in se opotekajo.
K nam izteguješ svoje skrbne roke.
Pokaži nam, kako iztegovati roke,
da bomo lahko prinesli vodo žejnim.
Usmili se nas, Gospod.
Usmili se nas.
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O, žalostni spomin, ko Mater sreča Sin;
bridkosti meč ji gre do srca globočin.
Mati z dehidriranim otrokom, ki se
zdravi v zdravstvenem centru v kraju
Ruzo v Burundiju.
V Afriki zaradi dehidracije in diareje
vsako leto umre
250.000 otrok.

Četrta postaja:
Jezus sreča svojo žalostno mater
Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, pogledal si množico in uzrl oči svoje matere. Njena
ljubezen in sočutje sta te ohrabrila.
Hodi z nami, Gospod –
kadar ni lahko poslušati,
nam pomagaj slišati.
Kadar bi se bilo lažje obrniti proč,
usmeri naš pogled nazaj.
Pokaži nam, kako utelešati ljubezen in sočutje,
ki krepi in ohranja druge.
Usmili se nas, Gospod.
Usmili se nas.
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Omagal Jezus je od teže križeve.
O, Simon, sprejmi križ, Gospoda usmili se!

Otroci v Afriki, predvsem dekleta,
vsak dan s kanticami hodijo tudi po
več kilometrov daleč do vodnjakov
po pitno vodo. Pogosto ni dovolj
vode niti za pitje, kaj šele za umivanje.

Peta postaja:
Simon iz Cirene pomaga Jezusu nesti križ
Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, ti veš, kaj pomeni biti odvisen od drugih
in se zanašati na njihovo pomoč.
Hodi z nami, Gospod –
in pokaži nam,
kako dobrotljivo deliti z drugimi,
ki se zanašajo na našo pomoč.
Pokaži nam, kako poslušati in kako biti čuteč,
kako ljubiti in kako nuditi oporo.
Usmili se nas, Gospod.
Usmili se nas.
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S prtom Veronika obriše Jezusa;
zato ji da spomin obličja svetega.
Zaradi podnebnih sprememb
pomanjkanje pitne in sanitarne
vode občutijo predvsem prebivalci
revnih dežel. Omejen dostop do
pitne vode je največji problem za
prebivalce Afrike. Tam danes živi
45 % vseh prebivalcev, ki nimajo
stalnega dostopa do kakovostne
pitne vode.

Šesta postaja:
Veronika obriše Jezusu potni obraz
Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, ti veš, kaj pomeni bolečina,
ob kateri bi jokal in vpil,
in pot tvojega obraza, ki moči trpeče čelo.
Hodi z nami, Gospod –
in pokaži nam, kako hoditi z drugimi,
družno in ponosno.
Pokaži nam, kako ljubiti,
in kako se kaliti v tvoji ljubezni.
Usmili se nas, Gospod.
Usmili se nas.
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Slabosti ves prevzet Zveličar pade spet:
oh, grehi ga teže, ki jih ponavlja svet.
Hudo je živeti z boleznijo. Najtežje od
vsega pa je živeti z
zaznamovanostjo. V
podsaharski Afriki je
12 milijonov otrok
zaradi AIDS-a ostalo
brez enega ali obeh
staršev. Starejši otroci morajo pogosto
prevzeti skrb za mlajše brate in sestre.
Sedma postaja:
Jezus pade drugič pod križem
Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, ti veš, kako je biti osamljen in zavržen, izgubljen in
prestrašen.
Hodi z nami, Gospod –
in pokaži nam, kako naj hodimo s tistimi,
ki živijo v strahu, in zrejo smrti v oči –
zaradi lakote, žeje, nasilja in vojn.
Pomagaj nam, da bomo znali moliti za tiste,
ki jih ne poznamo in jih nikdar ne bomo srečali,
a jih ti kljub temu vedno ljubiš.
Usmili se nas, Gospod.
Usmili se nas.

24

Usmiljene žene, ne jokajte za me,
le zase in svoj rod točite zdaj solze.
Sem Maria iz mesta Ndola v
Zambiji. Stara sem 11 let. Skupaj z bratom živiva v skromni
hiši. Oče je zaradi AIDS-a pred
nekaj leti umrl, prav tako moj
drugi brat. Letos pa je umrla še
mama. Naša družina je zaradi
te bolezni zaznamovana. Ljudje
se nam smejijo in nas celo žalijo. Sovrstniki se me izogibajo v šoli in na cesti. Lahko me
izključijo tudi iz šole. Sprašujem se, kdo bo sedaj skrbel
za naju z bratom, saj se zavedam, da jutri ne bo nikogar,
ki bi me objel, ljubil, oblekel ali oštel, če bom poredna …
Osma postaja:
Jezus tolaži jeruzalemske žene
Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, tudi na poti v svojo smrt nisi molčal, ker ti ni bilo
vseeno. Poznal in čutil si trpljenje sočloveka.
Hodi z nami, Gospod –
da bomo mi sami lahko hodili s teboj, tolažili in nudili oporo, poslušali in razumeli.
Ob zgodbah bratov in sester, ki žive v bedi, nam daj moč,
da ne bomo brezbrižno molčali, temveč družno delovali in
spreminjali svet na bolje.
Usmili se nas, Gospod.
Usmili se nas.
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Zveličar omedli, pod križem spet leži;
o, trdo srce glej, tvoj greh ga žalosti.
Večina žensk v državah v
razvoju živi pod pragom
revščine. Največ jih dela
v poljedelstvu in njihovo
preživetje je odvisno od
rodovitnosti zemlje. Zato
ravno žene še posebej
čutijo posledice podnebnih sprememb, ki se
odražajo v sušah in poplavah.

Deveta postaja:
Jezus pade tretjič pod križem
Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, v obraz so ti metali najhujše žaljivke,
manj kot človek si bil za njih.
Hodi z nami, Gospod –
da te bomo obiskali, ko si v ječi,
da te bomo oblekli, ko si gol.
Pomagaj nam nadaljevati bitko proti diskriminaciji
in predsodkom in nam daj moč
v boju proti mučenju in krivicam.
Usmili se nas, Gospod.
Usmili se nas.
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Ko pride na goro, obleko mu vzemo
in za dolge sveta še žolča mu dado.
Poplave in druge katastrofe uničujejo šolske
zgradbe. Zaradi tega
otroci izostanejo od
pouka.
Tudi Slovenska Karitas podpira gradnjo
šol. Pri tem pomagajo
tudi domačini in tako
za plačano delo lahko
preživljajo svoje družine.
Deseta postaja:
Jezusu snamejo obleko
Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, brez oblačil, zlomljen in tepen, zavržen od vseh, iz
tebe se izvije glas bolečine.
Hodi z nami, Gospod –
in daj nam videti, ko onemogočamo druge
in nanje gledamo zviška.
Opominjaj nas, da smo si med seboj vsi enaki
in vsi rojeni za svobodo in srečo.
Bodi z nami, ko nespametno zahrepenimo po oblasti, položaju ali slavi in nas s svojimi ranami opozarjaj, da si ti naš
Bog, mi pa bratje.
Usmili se nas, Gospod.
Usmili se nas.
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Na križ ga polože, razpno roke, noge
in ostri mu žeblji spet rane narede.
Dekleta, ki prinašajo vodo,
pravijo: »Naše življenje je
rešeno, ker smo zaradi izgradnje vodnjaka preskrbljeni z
vodo. Projekt za čisto vodo
v vasi je spet vrnil smisel in
moč našemu življenju. Otroci
redno obiskujejo šole in odrasli lahko trdo delajo na poljih.
Življenje je lažje, kadar veš,
od kod bo prišlo naslednje
vedro čiste vode.«
Enajsta postaja:
Jezusa pribijejo na križ
Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, ti si doživel temo okoli sebe,
plaz krivic se je zgrnil nate,
pod njihovo težo visiš na križu.
Hodi z nami, Gospod –
kadar izgubimo vse upanje pod težo tegob.
Pokaži nam, kako ponuditi roko v pomoč
izgubljenim in zavrženim.
Naj nam sveti tvoja luč in nas vodi,
ko stopamo po tvoji poti.
Usmili se nas, Gospod.
Usmili se nas.

28

Na križu Bog visi in sveta teče kri:
za nas umira Bog, žalujte vse stvari!

Suša, oddaljenost,
nerazvitost, okuženja povzročijo, da v
Afriki vsako minuto
zaradi pomanjkanja
vode umrejo trije
otroci.

Dvanajsta postaja:
Jezus umre na križu.
Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, visiš razpet med nebom in zemljo.
Z zadnjimi močmi prosiš:
»Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo.«
Daruješ se za ves svet.
Hodi z nami, Gospod –
in nam pokaži,
kako premagati samega sebe,
presegati svoje strahove.
Pokaži nam, kako te iskati
in uzreti tvoj obraz v drugih,
stopati po poti sočutja in dvigati srca k tebi.
Usmili se nas, Gospod.
Usmili se nas.
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O Mati žalostna, ki ljubiš Jezusa,
objemaš zadnjikrat Sina zdaj mrtvega.
Kljub hoji po vodo in
vsakdanjemu delu,
ki ga otroci opravljajo v Afriki, so zelo
veseli in se skupaj
radi igrajo s preprostimi igračami,
ki jih naredijo sami.
Druženje s prijatelji
in igra jim polepša
njihov vsakdan. V neizmerni skromnosti se znajo veseliti
življenja.
Trinajsta postaja:
Jezusa snamejo s križa
Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, ti veš, kaj pomeni imeti prijatelje,
ki so bili pripravljeni žrtvovati lastna življenja,
da so sneli tvoje telo s križa.
Hodi z nami, Gospod –
čeprav ti nismo vedno zvesti
in nas je strah.
Pokaži nam, kako najti moč v tvoji ljubezni,
kako ti zaupati,
da bomo znali dajati upanje in ljubezen
ljudem v stiski.
Usmili se nas, Gospod.
Usmili se nas.
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Bridko objokovan je Jezus v grob dejan;
o grešnik, moli ga, tvoj greh je zdaj opran.
Veliko staršev v Afriki
umre zaradi različnih bolezni, kot so malarija, kolera, AIDS … Otroka klečita
pred grobom svojih staršev. Ljudem vsega sveta
bi morali zagotoviti dostop
do zdravstvenih domov in
zdravil, do hrane in šole,
do čiste vode in naravnih
bogastev.
Štirinajsta postaja:
Jezusa položijo v grob
Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, v temi groba so te obkrožali
ljubezen, žalost in strah žena,
ki so tvoje telo pripravile za zadnjo pot.
Hodi z nami, Gospod –
naj čutimo tolažbo tvoje ljubezni do nas.
In naj se nato obrnemo k svetu,
da bomo tudi mi delili to ljubezen
z enako dobroto in nežno skrbjo, kot to delaš ti.
Usmili se nas, Gospod.
Usmili se nas.
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O Jezus, hvali naj ves svet te vekomaj!
Po svojem križu nam podeli sveti raj!
SKLEP
Voda je vrnila življenje otrokom. Slovenska Karitas je v
kraju Ruzo v Burundiju pomagala zgraditi vodnjake za
zbiranje deževnice.
Namesto večurne
vsakodnevne hoje,
šolskih odsotnosti in
težkega prenašanja
posod za vodo, imajo otroci sedaj bližji
dostop do čiste pitne
vode, več časa za
šolanje in igro s prijatelji.
Jezus, ti deliš svojo radost,
luč in mir med nas vse.
Hodi z nami, Gospod –
in pokaži nam, kako naj bomo pričevalci tvoje ljubezni, se
radujemo življenja
in oznanjamo veselo novico.
Pomagaj nam delovati v ljubezni, v dobrem za vse,
da te spoznajo v tvoji slavi
vsi bratje in sestre te Zemlje
in zažive na novo v tvoji luči.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj!
Amen!

32

KAZALO:
Utemeljitev petkovega posta....................................... 4
Pepelnica - 22. 2. 2012.............................................. 5
Petek po pepelnici - 24. 2. 2012.................................. 6
Petek 1. Postnega tedna - 2. 3. 2012........................... 7
petek 2. Postnega tedna - 9. 3. 2012........................... 8
petek 3. Postnega tedna - 16. 3. 2012......................... 9
petek 4. Postnega tedna - 23. 3. 2012....................... 10
petek 5. Postnega tedna - 30. 3. 2012....................... 11
Veliki četrek - 5. 4. 2012.......................................... 12
Križev pot............................................................... 15
Postna molitev........................................................ 34

33

Postna molitev
Gospod Jezus,
vsak dan beremo o mnogih krivicah,
ki jih ljudje doživljajo po vsem svetu,
o otrocih, ki umirajo zaradi lakote,
o velikem številu brezposelnih,
o ljudeh, ki nimajo za preživetje,
ki so osamljeni, ki trpijo zaradi posledic odvisnosti …
In na drugi strani o bogatenju peščice ljudi,
o zlorabah položajev, vojnah …
Jezus, ti veš, kaj pomeni bolečina,
ti veš, kaj pomeni zapuščenost,
kaj pomeni krivica.
Bodi v tem postnem času z nami.
Uči nas živeti v tvoji ljubezni in resnici,
da se bomo v svojih dejanjih
znali približati ljudem v stiski.
In pokaži nam,
kako dobrotljivo z drugimi deliti vse,
kar nam je dano.
Daj nam moč,
da ne bomo brezbrižno molčali ob krivicah,
ki jih doživljajo ljudje,
predvsem pa spremeni naša srca,
da bodo sposobna videti sočloveka.
Ki živiš in nas ljubiš vekomaj.
Amen.
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NA
PSASTORA
LUŽBA L
J
Brošuro je izdala Slovenska karitas v sodelovanju s Pastoralno službo
Ljubljana.

PSLUŽBA LJNA

ASTORA
Za interno uporabo v postu 2012.
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