
SVOJO MAVRICO POSTAVIM V OBLAKE IN BO V ZNAMENJE ZAVEZE 
MED MENOJ IN ZEMLJO

»Kadar bom zbral oblake nad zemljo in se bo v oblakih prikazala 
mavrica, tedaj se bom spomnil svoje zaveze, ki je med menoj in vami in 
vsemi živimi bitji in vsem živim!« Tako je Bog odgovoril Noetu, ko so vode 
usahnile in je njegova ladja pristala. Po vesoljnem potopu je namreč Bog 
sprevidel, da potopi, potresi in druge katastrofe ne bodo prava rešitev za 
človeštvo, kajti »mišljenje človeškega srca je hudobno že od njegove mladosti«. To dejstvo je 
treba sprejeti. Vendar se je Bog hkrati zavedal, da pogodba z Noetovim zarodom ne bo nikoli 
enakopravna, kajti Bog je popoln in se drži svojih obljub, človek pa veliko obljublja, a večino 
danih besed in obljub tudi prelomi. Popolne enakosti ne bo nikoli, a Bog ima na razpolago 
samo nepopolne posameznike in skupine. Samo z nami, z ljudmi tretjega tisočletja, lahko reši 
človeštvo pred popolnim razpadom.

Bog ni raztegnil mavrice čez nebo prvikrat šele po vesoljnem potopu. Mavrica je naravni 
pojav sekanja svetlobnih žarkov pod različnimi koti, kot lahko to opazujemo pri prizmi. V tem 
poročilu o zavezi med Noetom in Bogom pa mavrica dobi simboličen pomen: je znamenje 
zaveze ali pogodbe med nebom in zemljo. 

Mavrico sestavljajo različne barve in se vzpenja od enega konca neba do drugega. Pestrost 
barv je podoba človeštva, ki je sestavljeno iz različnih ras, barve kože, veroizpovedi, ideologij, 
kulturnega razvoja, navad in običajev. Skratka, človeštvo je en velik konglomerat ljudi in vsi ti 
ljudje – osem milijard nas je - so v mavrici simbolično združeni. Naš Bog hoče biti Bog vseh 
ljudi brez razlike in vsi smo kot mavrica med seboj povezani. Če nas nekaj manjka, ne bo 
določene barve in mavrica ne bo več tako bogata. Vsakdo od nas je v tej mavrici delček ene 
barve, zato moram biti zraven, če hočem, da bo mavrica popolna.

Na pepelnično sredo smo začeli s postnim časom in duhovnik nas je simbolično zaznamoval 
s pepelom in pri tem dejal: »Spreobrni se in veruj evangeliju!« Sprememba življenja nas najprej 
vabi k razmisleku, da se ocenimo in si priznamo, kje smo na svoji življenjski poti. Postni čas 
je hkrati klic, da ob božji zvestobi in obljubi, da ne bo dopuščeno neko splošno uničenje, tudi 
mi vzamemo svojo življenje resno in spoštujemo svoj del pogodbe. Od Boga prihajamo in k 
njemu se vračamo, zato moramo biti hvaležni za dar življenja in tudi sami lahko postanemo 
dar za vse tiste, ki ne vidijo smisla svojega življenja in nas zato potrebujejo.
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Nedelja 1. postna nedelja 21. februar
yy Danes je 1. postna nedelja. Godujeta Peter Damiani, škof in cerkveni učitelj ter Irena Rimska (Mira), devica.
yy Otroci si bodo ta teden prislužili zaslužene zimske počitnice. Pretekli teden so bili vsi v šoli in ni bilo učenja 
na daljavo, kar je dober znak, da se korona virus počasi umirja. Seveda bo prava zaustavitev virusa prišla, 
ko bo večina prebivalstva precepljena. Ker se pomlad hitro bliža, moramo pomisliti, kako se bodo birmanci 
in prvoobhajanci pripravili na slovesnost birme in prvega obhajila. Zaradi drugačnih razmer moramo tudi 
pripravo prilagoditi. Zato sem se odločil, da bo priprava na birmo po posameznih razredih in sicer skupaj s 
starši. S tem namenom bo v nedeljo, 28. februarja po maši v cerkvi kratek sestanek za starše birmancev.

yy Začeli smo s postnim časom ali s štiridesetdnevno pripravo na velikonočne praznike. V tem času naj bi bile v 
ospredju tri stvari: post, molitev in miloščina. Dandanes se veliko govori o postu, tako v svetu športa, mode ali 
pa kar tako, da vidimo, koliko zmoremo. Vendar post ni le odrekanje hrani ali kakšnim drugim stvarem, ampak 
je “sredstvo za dosego odpuščanja grehov” (KKC 1434), je način kako lahko opravimo pokoro za svoje grehe. 
Ko je Izraelcem grozila Božja jeza, so takoj oznanili post in molili. Odrekanje hrani, stvarem, užitkom … je 
namenjeno temu, da se ogradimo od zunanjih stvari in najdemo čas zase, da v notranji tišini slišimo Božji glas.

yy Molitev naj bi bila sestavni del življenja vsakega kristjana, vendar danes žal ni več tako. Molitev smo zanemarili, 
zreducirali na nedeljsko sveto mašo in morda še kakšno malenkost. Z odpovedjo raznim nepotrebnim stvarem, 
ki jih je danes polno (internet in družbena omrežja sta nedvomno na prvem mestu), se najde več časa, ki ga 
lahko namenimo molitvi. Danes veliko govorimo o odnosih. Če je molitev pogovor z Bogom in odnose krepimo 
tudi prek pogovora, potem moramo molitev negovati tako kot stike s prijatelji. Ena od najbolj vzvišenih oblik 
molitve je obisk svete maše.

yy Mnogokrat ne vemo, kaj miloščina sploh je, ali pa jo zreduciramo na tistih nekaj odvečnih kovancev, ki jih 
vržemo v posodo kakšnega brezdomca na ulici. Miloščina v grščini in latinščini pomeni predvsem, da sem 
sočuten z bližnjim. Ko bližnjega srečam v njegovi stiski, mu lahko pomagam (kar pa ni omejeno le na finančno 
pomoč). Miloščina namreč pomeni brezplačno pomoč ljudem v stiski.

yy Postenje od človeka zahteva trdno voljo, ki zagotavlja uspeh. Molitev prinaša blagoslov. Miloščina poglablja naš 
odnos do bližnjega. Naj nas spremljajo Jezusove besede: “Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. 
Spreobrnite se in verujte evangeliju!” (Mr 1,15)

yy V mesecu marcu je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
730 Tenetiše
830

1. postna nedelja
za + Jožeta Arneža
za zdravje (M)

21. februar

Ponedeljek
1800

Sedež apostola Petra; Marjeta Kortonska, spokornica
za + Tončko Zaplotnik, dar Španovih

22. februar

Torek
1800

Polikarp, škof in mučenec; Jožefina Vannini, redovna ustan.
za + Manco Perčič (obl.) in vse ++ Cudermanove

23.  februar

Sreda
1800

Matija, apostol; Modest Trierski, škof
za vse ++ iz družine Balažic

24.  februar

Četrtek Valburga, opatinja; Nestor, škof in mučenec 25.  februar
Petek + Aleksander, škof; Agrikola, škof 26.  februar
Sobota
1900

Bazilij in Prokopij, redovnika; Baldomir, spokornik
1. za + Mirota Osela
2. za + Janeza Dobrina, dar Vida in Mojce Kalan

27.  februar

Nedelja
730 Tenetiše
830

2. postna nedelja
za župljane
1. za + Tončko Uranič (obl.)
2. za ++ starša Francko in Janeza Markuna (obl.)

28.  februar


