
Goba, ki briše grehe  

V cerkvi nekega mesta v Nemčiji je zanimiva 
baročna umetnina – podoba Kristusa na križu. 
Na sliki spodaj je hudič, ki drži v roki list, na 
katerem so napisani grehi ljudi. Zdi se, da 
hudič govori Kristusu: »Poglej, kakšni so 
ljudje! Hudobni! Poglej njihove grehe! 
Ogromno jih je. Vsi bodo končali pri meni.« 
Tam pa vidimo tudi angela, ki drži gobo, na katero kapljata kri in voda iz 
Jezusovega prebodenega srca. Angel z gobo briše grehe, napisane na hudičevem 
listu. Slikar je želel sporočiti: Jezus je s svojo krvjo izbrisal vse naše grehe. 
Osvobodil nas je hudičeve oblasti. 

15. RADIJSKI MISIJON  na RADIU OGNJIŠČE  
SI UPAŠ ŽIVETI? 

 
Radijski misijon bo od 29. marca do 4. aprila 
2020.  
S svojimi razmišljanji v osrednjih dnevnih govorih (ob 17.00) bodo 
sodelovali:      
p. Anselm Grün, nadškof Marjan Turnšek, Simon Potnik, Marko Rijavec, 
Marjan Lampret, Peter Pučnik in Bojan Ravbar.  
 
Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in 17.00.  
Ponovitev bo vsak večer med 22. in 24. uro.  
Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem arhivu na spletni strani Radia 
Ognjišče.  
V času misijona bo od ponedeljka do petka sveta maša ob 19.00.  
Vsak večer ob 20.00 bo pogovorni večer, v katerem bodo lahko sodelovali 
poslušalci. 
Vabljeni k poslušanju, še posebej zato, ker v cerkvi še ne bo priprave na 
veliko noč. 
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Kadarkoli v življenju doživljamo težke trenutke in neprijetne ure, kar se prej ali slej zgodi 
vsakomur med nami, nikoli ne pozabimo, da za zimo nastopi pomlad in da sonce po dežju 
še lepše sije. 
Saj tudi pregovor pravi, da po dežju posije sonce. Zato ne smemo izgubiti poguma in 
upanja, ko se znajdemo v težavah. 

Molitev                                                                          

Gospod Bog, 
ko se bomo znašli v težavah in stiskah, 
naj nas tvoj Sveti Duh opogumlja, 
da bomo močni in jih bomo premagali. 
Pošlji nam svojega Duha, 
da bomo gledali v prihodnost z zaupanjem. 
Naj se nikoli ne predamo malodušju, 
ki bo naša bremena naredilo še težja. 
Namesto tega naj radi sprejemamo vse, 
kar nam obeta lepše trenutke. 
Zahvaljujemo se ti za preizkušnje in težave, 
ki nas zadevajo, saj so to pomembna šola, 
v kateri se lahko marsikaj naučimo. 
Hvala ti tudi za moč, 
da smo mogli vzdržati v dosedanjih težavah. 

Naše prijazno dejanje, besede spodbude, poteza, ki vzbudi zaupanje, 
zagotovilo varnosti ali celo samo prijazen nasmeh ali pogled lahko 

spremeni obup v upanje, žalost v veselje in mnogim ljudem v težavah 
prinese olajšanje.                                                                                           

KRISTUS JE UMRL, DA BI ZBRAL RAZKROPLJENE BOŽJE OTROKE                   
V ENO DRUŽINO. 



ŠE JE POSTNI ČAS - Postimo se          

in molimo, da gre ta kelih mimo nas.                                                                                       
Z RAZUMOM 
»Ljubi Gospoda, svojega Boga ... z vsem mišljenjem« 
(Mt 22,37).                                                                                       
NEGUJ misel na Boga in njegovo dobroto: On naj bo 
središče tvojih misli in načrtov. Z njim in v njem misli 
nase in na druge. 
VARUJ se praznih in sovražnih misli o bratih in sestrah. 

Z OČMI 
»Če je tvoje oko čisto, bo svetlo vse tvoje telo« (Mt 6,22).                                
OČIŠČUJ svoj pogled in glej stvari, ljudi in svet s čistimi in dobrohotnimi očmi. 
NE GLEJ hudobno in obsojajoče, izogibaj se podob in predstav, ki ti ne pomagajo 
k rasti. 

Z UŠESI 
»O Izrael, ko bi me poslušal« (Ps 81,9).                                                        
POSLUŠAJ Božjo besedo, prisluhni sestri ali bratu, ki ti želi nekaj povedati, te 
česa prositi ali pa čuti potrebo, da bi se ti lahko zaupal. 
IZOGIBAJ se praznih in nekoristnih pogovorov in zlobnih namigovanj. 

Z USTI 
»Če boš izrekal tehtne besede, nič plehkega, boš kakor moja usta« (Jer 
15,19). svoja usta ter slavi Boga v osebni, družinski in občestveni molitvi. Vsak 
dan skušaj najti dobrotno besedo za svoje bližnje. 
IZOGIBAJ se slabih besed o tistem, ki ti povzroča bolečine. 

Z OKUSOM 
»Kako sladki so mojemu nebu tvoji izreki, 
bolj kakor med mojim ustom« (Ps 119,103).                                                    
OKUŠAJ Božjo besedo in uživaj hrano z zmernostjo in hvaležnostjo Bogu in 
tistemu, ki ti jo je pripravil. 
ODPOVEDUJ se vsaj malo hrani, pijači, kajenju, radiu, televiziji, telefonskemu 
klepetu, GSM sporočilom, internetu ... 

GOSPOD JE MOJA LUČ IN MOJA REŠITEV, KOGA BI SE BAL. Ps 27 

Z ROKAMI 
»Ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak 
v dejanju in resnici« (1Jn 3,18).                                                                                                                     
POMAGAJ vsakemu, ki te prosi, pošteno in zvesto 
opravljaj svoje delo, po svojih močeh pomagaj 
tistim, ki so v potrebi. 
IZOGIBAJ se lenarjenja, brezdelja, zapravljanja 
časa.  

Z NOGAMI 
»Moji koraki se držijo tvojih steza, 
moje noge ne omahujejo« (Ps 17,5).                                                                         
HODI po poteh pravičnosti, ljubezni in miru ter skupaj z Marijo prinašaj ljudem 
radost novega življenja v Kristusu. 
IZOGIBAJ se krivičnih poti, ne bodi drugim v spotiko in pazi, da sam ne padeš. 

S SRCEM 
»Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, ... in svojega bližnjega kakor 
samega sebe« (Mt 22,37).                                                                                            
TVOJE SRCE naj bo čuteče do vsakega človeka, posebej do tvojih najbližjih, 
domačih. Prisluhni Gospodu, in karkoli ti poreče, stori (prim. Jn 2,5). »Tedaj 
napoči kakor zarja tvoja luč in tvoje zdravje se bo hitro razcvetelo« 
(Iz 58,8). 
IZOGIBAJ se nevarnosti, da tvoje srce zajame zlo ... Če pa se to zgodi, srce čim 
prej očisti s kesanjem ali spovedjo.  

IN KAKO V VELIKEM TEDNU? 

Letošnja priprava in praznovanje velike noči bo zelo drugačna, 
a cilj je isti: Jezus je živ in med nami!                                                 
Pripravljena je posebna priloga Župnijskemu listu Priprava na veliko noč, 
kjer so Navodila slovenskih škofov za velikonočne praznike. Preberite in 
posredujte, povejte še drugim. 

Škofje so povabili vse vernike, da v času epidemije okrepijo molitev. Prav 
tako pa so škofje povabili vse duhovnike, redovnike in vernike, da se v 
ponedeljek, 30. marca 2020, ob 21. uri v okviru molitve škofov na Radiu 
Ognjišče, posvetijo Jezusovemu in Marijinemu srcu. 


