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»Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli« (Mt 5,7)
Papež Frančišek je v posebnem pogovoru za Osservatore Romano 3. decembra lani
povedal, da je tema usmiljenja zorela že od papeža bl. Pavla VI.. Najbolj jo je razvil in
uveljavil sv. Janez Pavel II. Z okrožnico o Božjem usmiljenju, vzpostavitvijo nedelje
Božjega usmiljenja in kanonizacijo pobudnice tega praznika sv. Favstine Kovalske
je postavil temelje za obhajanje svetega leta. Tudi papež Frančišek je že ob prvi
molitvi angelovega češčenja po izvolitvi imel razmišljanje s temo Božjega usmiljenja.
Tudi v svoji prvi papeški pridigi v župniji sv. Marte je govoril o njem. To se vidi, da je to
idejo že dalj časa nosil v sebi. Beseda usmiljenje je v sodobnem besednjaku in
pogovoru tuja, čeprav je povzetek pristnih odnosov med Bogom in človekom.
Papež Frančišek je prepričan, da mora današnji svet, potopljen v krutost novic o
vojnah, preganjanjih, ko spremljamo umore nedolžnih na najbolj okrutne načine, poslušamo o izkoriščanju odraslih in otrok, ko se dogaja »oskrunjanje« človeštva, odkriti,
da je Bog Oče, da je Usmiljenje. »Čutil sem,« je dejal v pogovoru, »da Jezus želi
odpreti vrata svojega srca, da Oče želi pokazati svojo usmiljeno notranjost, zato
nam pošilja Duha, da se zganemo.« V nadaljevanju pogovora je opisal, kako je pri
sedemnajstih letih doživel,da ga je Gospod pogledal z usmiljenjem. V tem doživetju je
dobil navdih za svoje geslo »miserando adque eligendo«, ki ga različno prevajajo, a
smisel je v »usmilil se ga je in ga je izbral«.
Predragi! »Usmiljeni kakor Oče« bomo v svojem pastoralnem delu, v odnosih z
verniki in medsebojnih odnosih, če bomo tudi mi doživeli v letu usmiljenja nekaj
podobnega kot papež. Vsak od nas ima najbrž dovolj razlogov, da se čuti
nevrednega in se zato poglobi v sporočilo o usmiljeni Božji ljubezni. Papež pravi
v omenjenem pogovoru: »Nesrečen (grešen) človek sem, a Bog me ljubi takega,
torej moram tudi jaz ljubiti druge na enak način.« Tudi mi, če hočemo biti pravi
delivci usmiljenja in sprave z Bogom, moramo najprej sami znova odkriti veličino
spovedi in doživeti Božjo ljubezen, da bomo sposobni to sporočilo kot iskro
razžariti in ogenj usmiljenja podariti svetu. Postni čas, čas milosti in spreobrnitve je
pred nami. Ne zakrknimo svojih src, ampak jih odprimo za Božji glas, ki prihaja k
nam v svetem letu. msgr. Andrej Glavan novomeški škof
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Ob 8. uri
za + Jožefa
Javornika, obl ter
Marijo roj. Reflak

Doma ne bo daritve – sv. maše!
Ob 17. uri za + Marijo in Jurija Modriča ter Franca (dva) in
Gregorja Miklavca - po maši
srečanje članov ribniškega ŽPS-ta
Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, nas vsako leto pripravlja
na veliko noč. Naj bo to res čas milosti, duhovne poglobitve in
dobrih del, ki jih bomo darovali za potrebe Cerkve in vsega sveta.
Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti. Strogi
post je na pepelnično sredo (letos 10. februarja) in na veliki petek
(letos 25. marca). Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega
najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od
izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta. Samo zdržek od mesnih
jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od
mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali
ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od
izpolnjenega 14. leta. Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek
ali je kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb …), post in zdržek
odpadeta.
Blagoslov pepela in pepeljenje

Ob 8. uri za žive in + župljane

Svetovni dan bolnikov

Ob 17. uri za + Marijo Žigart in Ingrid
Ob 17. uri Križev pot oblikujejo člani ŽPS-ta – nato daritev
za + Jožefa Urana
Dek. duhovni dan sodelavcev župnijskih Karitas v Vuzenici
Duhovni voditelj: jezuit p. Tomaž Podobnik DJ

Ob 15. uri v Josipdolu za + Kristino in Albina Klemena ter
Kristijana Toplerja
Ob 17. uri za vse + v družini Založnik in Merčnik
V evangeliju današnje nedelje se Jezus brani pred skušnjavami
hudobnega duha s svetopisemskimi besedami. Na vsako skušnjavo
Jezus odgovori: »Pisano je!«; »Rečeno je«. S tem daje tudi nam
zgled, da v času notranjih bojev in skušnjav izgovarjamo Božjo
besedo, stavke iz Svetega pisma. Prvi menihi so za določene
skušnjave izoblikovali »posamezne« stavke iz svete knjige. Ob
skušnjavah nečistosti je bil na primer »odgovor« iz Svetega pisma:
»Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali.« Ta stavek so
ponavljali (bolje molili) tako dolgo, da se je skušnjavec umaknil.
Verovali so, da je Božja beseda živa in dejavna ter da se s
ponavljanjem »ugnezdi« v človekovo srce in ga napolni, da druge
stvari – niti skušnjave – nimajo več prostora v njem. Ker pa
postopoma ljudje niso bili več tako vešči Svetega pisma, so učitelji

Ob 10. uri
na Sv. Antonu
za + Franca
Pušnika in
Jožeta Grebenca
Ob 11.30
za + Ljubico Martini
in sorodnike

duhovnosti ljudem svetovali, naj v skušnjavah preprosto ponavljajo
določeno molitev. Sam sem že številnim ljudem priporočal, naj storijo
enako. Ne vem, ali je res vedno učinkovalo ali pa tega niso niti
poskusili, a dejstvo je, da mi še nihče ni ugovarjal, da »stvar ne
deluje«. Seveda pa začne hudič skušati Jezusa s temeljno
skušnjavo, ki je v tem, da ne bi stopil v križ in trpljenje in tako ne
bi izpolnil poslanstva Božjega Sina, ampak izbral lahko pot.
Gospodu hoče preprečiti, da bi stopil v veliko noč, kar pomeni,
da ne bi šel v Jeruzalem, kjer bo trpel, umrl in vstal ter nas tako
odrešil. Ta skušnjava, ne stopiti na pot trpljenja, se bo ponavljala v
Božji besedi postnega časa. Kristus jo v samem začetku odločno
zavrne, kajti ne stopiti na pot velike noči pomeni ne stopiti na pot
ljubezni. Tako nam Kristus pokaže na pravo ljubezen, ki se ne
obotavlja stopiti tudi na križ in se ne ustavi pred njim. Nasprotno:
prava ljubezen gre skozi trpljenje in se v njem preizkuša. Kristus
stopa skozi post in preizkušnjo proti veliki noči. Njegova ljubezen se
ne ustavi pred križem in žrtvijo. Prosimo ga, naj tudi nam podari
tako ljubezen. Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Na pepelnično sredo, 40 dni pred Veliko nočjo, se že od 4. stoletja, začenja postni čas. Čas
priprave na največji in najpomembnejši krščanski praznik, ko se spominjamo Gospodove
zmage nad smrtjo - Vstajenje. Na Pepelnico se simbolično “posujemo” s pepelom in zamislimo
nad tem: ”..da si prah in da se v prah povrneš..”, da smo vsi grešniki. Ta dan tudi simbolično
prenehamo prepevati alelujo. Vodilna misel posta je premišljevanje Kristusovega trpljenja.
Ugotovimo lahko, da se ves postni čas pravzaprav ukvarjamo z Jezusovo človeško
naravo, z njegovimi telesnimi mukami, zapuščenostjo in trpljenjem. Gre za - človeško
“najtemnejše” obdobje cerkvenega leta, ki pa ima vrh v triumfu življenja nad smrtjo!
Uveljavila se je tudi spokorniška navada pritrgovanja pri hrani, ki je na Pepelnico in na Veliki
petek, tudi predpisana kot tako imenovani “strogi post”. Navada je tudi, da v postnem času ob
petkih ne jemo mesa in se samo enkrat do sitega najemo. Gre za zunanji izraz naše
pripravljenosti, da ob spokorni pripravi na Veliko noč nekaj žrtvujemo. V tem primeru telesno
sitost in s tem pokažemo tudi, da človek ni odvisen le od svojih telesnih potreb. Seveda so
postne žrtvice še druge, ki si jih lahko sami postavimo. Gotovo pa v postnem času opravimo
dobro spoved, ki nas očiščene in “lažje” pripelje do Vstalega. Naj nas pepel pepelnične srede,
navdihuje tudi letos.
Pon., 15. 2.
Klavdij
Tor., 16. 2.
Julijana Koprska
Sre., 17. 2.
Sedem ust. reda
servitov
Čet., 18. 2.
Frančišek Regis Clet

Ob 17. uri
za + Amalijo Vais
Ob 17. uri
za + Branka Repnika
Ob 8. uri
za + žive in + župljane
Ob 17. uri
za + Bogdana Osovnikerja

Pet.,19. 2.
Konrad Piačenski
Sob., 20. 2.
Kvatrna sobota

Ob 17. uri Križev pot oblikujejo člani Živega Rožnega venca
– nato daritev za + Alojza Markača
Ob 15. uri pri Mariji ???
Ob 17. uri za + Hermino Karlatec ter
vse + v družini »Šajstnik« - Karlatec - po maši
srečanje prvoobhajancev in njihovih staršev

Ned., 21. 2.
DRUGA POSTNA
NEDELJA

Ljudje se radi odločimo za dobro, a težko vztrajamo na poti dobrega.
Velika preizkušnja na njej so ovire, zlasti trpljenje. Podobno je bilo z
Jezusovimi učenci. Da bi jih opogumil, jih je Kristus vzel na visoko
goro, kjer se je »videz njegovega obličja … spremenil«, da so
»njegova oblačila belo sijala«. Pokazal jim je svoje veličastvo: »Ko
so se zdramili, so videli njegovo veličastvo.« Da bomo lažje
razumeli ta ključni evangeljski odlomek, se spomnimo drugega
dogodka, med obema lahko povlečemo precej vzporednic. Tik pred
trpljenjem je Kristus spet šel molit na goro, tokrat na Oljsko. Spet je
»s seboj vzel Petra, Jakoba in Janeza«, a tokrat ni pokazal
svojega veličastva, ampak je začel od groze trepetati. Tudi
njegovo obličje ni sijalo, ampak krvavelo. Zato da se ob trpljenju ne bi
pohujšali, je trem učencem na gori pokazal svoje veličastvo ter svoje
sijoče obličje, da takrat, ko ga bodo videli trpečega in nemočnega, ne
bi obupali. Kot bi jim hotel reči: »Ko boste videli moj krvavi,
razbičani in ponižani obraz, takrat se spomnite, kako je moje
obličje sijalo v slavi na gori!« Zato bi narobe ravnal vsakdo, ki bi se
zazrl samo v trpečega Kristusa. Le trpeči Kristus bi bil nemočen
človek. Vendar pa Kristus tudi ni novodobski »skupek pozitivnih
energij«, katerega obleka in obličje bi samo sijala, on pa ne bi izkušal
trpljenja in preizkušnje. Pravilno gleda na Kristusa, kdor se zazre v
njegov trpeči obraz v veri, da bo ta poveličan, in hvaležno časti
poveličano obličje, ker je bilo to prej trpeče. Evangelij o Jezusovi
spremenitvi na gori nam Cerkev daje v branje sredi postnega časa,
ko morda že omagujemo v postnih prizadevanjih, da bi nas
opogumila in nam pokazala, da naša postna odpoved in žrtev nista
sami sebi namen, ampak vodita v poveličanje. Zato je današnja
nedelja dan veselja in upanja: če svoje trpljenje in prizadevanje za
dobro združujemo s Kristusovim in naša prizadevanja
združujemo z njegovo ljubeznijo, bodo ta sijala nekoč skupaj z
njegovim poveličanim obličjem. Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Ob 8. uri
za + Dorotejo
Uranjek
Ob 10. uri
na Sv. Antonu
za + Marijo
Kramljak
Ob 11.30
za + Albina
Hladnika ter
Zofijo in Ivana
Zaveršnika

S tem, ko se odpovemo nepotrebnemu branju časnikov in gledanju televizije,
si prihranimo čas za molitev. (Jožef Smej)
Župnija Ribnica na Pohorju in Sv. Anton na Pohorju
Tel.: 02/88 80 563 (župnijska pisarna) ali 031/630 081 (Fredi Mlinarič, župnik)
fredi.mlinaric@rkc.si; fredim@siol.net
http://www.zupnijaribnicanapohorju.si; http://www.svetiantonnapohorju.si

