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In še duhovna dela usmiljenja:

1. Grešnike svariti … Greh je odmik od Boga in velikokrat zapademo misli »Saj vsi
tako delajo«. Dolžni smo povedati sebi in drugim, da to ni kriterij človekovih dejanj.
Spodbuda je v evangeliju: »Če tvoj brat greši, pojdi in ga posvári na štiri oči. Če te
posluša, si pridobil svojega brata« (Mt 18,15).
2. Nevedne učiti … »Razumni se bodo lesketali kakor sijaj neba. Ti, ki so mnoge
pripeljali do pravičnosti, pa bodo kakor zvezde za vso večnost« (Dan 12,3). Poučujemo
in vzgajamo z vsem, kar smo in kjer smo. Ne glede na prostor, čas, kraj in snov. Učitelji
in vzgojitelji smo drug drugemu vedno znova, zato to delo usmiljenja vršimo pogosteje,
kot si lahko predstavljamo.
3. Dvomljivcem prav svetovati … Eden izmed darov Svetega Duha je tudi dar sveta.
Zato se, preden začnemo deliti nasvete, povežimo s Svetim Duhom, bodimo v navezi z
Gospodom, da bodo naši nasveti sprejeti, dobrodošli in učinkoviti.
4. Žalostne tolažiti … To delo usmiljenja je velikokrat skoraj narobe razumljeno.
Krutost doživljamo ob besedah, ki jih lahko slišimo, ko nas doleti težka bolezen ali
preizkušnja in nekdo v želji, da bi nas tolažil, reče: »Saj bo dobro. Vse se bo uredilo.«
Glede usmiljenja lahko več naredimo s svojim zgledom kot z besedo, s svojim načinom
življenja kot z besedičenjem v prazno. Ob tem lahko razmišljamo ob Lk 7,12–15.
5. Krivico voljno trpeti … Ne toliko krivico kot osebe, ki nam krivico povzročijo.
Potrpežljivost je vrednota, iz katere se rojeva usmiljenje. Seveda pa to ne pomeni, da
povzročitelju krivice tega previdno ne povemo. Morda se krivice niti ne zaveda in zato
je prav, da opozarjamo na napake.
6. Žaljivcem iz srca odpustiti … V očenašu molimo: »In odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom.« Jezus nam je zagotovil: »Če namreč
odpustite ljudem njihove prestopke, bo tudi vaš nebeški Oče vam odpustil« (Mt 6,14).
Odpustiti pomeni, da v sebi ne gojimo povračilnih misli in želja. Največji zgled
odpuščanja nam je dal Jezus, ko je na križu molil za svoje mučitelje: »Oče, odpústi
jim, saj ne vedo, kaj delajo« (Lk 23,34).
7. Za žive in mrtve Boga prositi … Moliti drug za drugega je pomembno in sveto delo
usmiljenja. Sv. Pavel spodbuja: »Predvsem te torej prosim: prosite, molite, posredujte

in se zahvaljujte za vse ljudi. To je namreč dobro in po volji Bogu, našemu odrešeniku,
ki hoče, da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice« (1 Tim 2,1.3–4). V
molitev za druge vključimo tudi molitve za rajne. Poznali so jih že Makabejci, saj lahko
beremo, kako je Juda Makabejec spodbujal Izraelce k daritvi in molitvi za pokojne:
»Pred očmi je imel tudi sijajno nagrado, pridržano za tiste, ki zaspijo pobožno: sveta in
pobožna misel! Zato je namreč naročil to spravno daritev za umrle, da bi bili oproščeni
greha« (2 Mkb 12,45).
Pon., 7. 3.
Perpetua in Felicita
Tor., 8. 3.
Janez od Boga
Sre., 9. 3.
Frančiška Rimska
Čet., 10. 3.
40 muč. iz Armenije
Pet., 11. 3.
Benedikt
Sob., 12. 3.
Inocenc I.
Gregorjevo

Ned., 13. 3.
PETA POSTNA –
TIHA PAPEŠKA
NEDELJA
Obletnica
izvolitve
papeža FRANČIŠKA

Ob 8. uri
za + mamo Jedrto
Reflak in sorodnike

Ob 17. uri za + Draga Grubelnika
srečanje članov ribniškega ŽPS-ta
Ob 17. uri
za + Ivana Jamnika, ml.
Ob 8. uri
Bogu in Devici Mariji na čast za uspešno zdravljenje
Ob 17. uri
za + Jožefo in Mihaela Sterdina
Ob 17. uri Križev pot oblikujejo starši in veroučenci
6. razreda – nato daritev za + Ano, obl. in Jurija Ramšaka,
sina Jurija ter Marijo Ramšak in Ivana Pisnika
Ob 12. uri na Sv. Antonu Bogu in Devici Mariji na čast
za dušno in telesno zdravje v družini ter za +Sonjo Šmid
Ob 15. uri v Josipdolu za + Milana Slemenjaka, obl. in
očeta Maksimilijana
Ob 17. uri za + Alojza Kumra, starše Plevnik ter
3 sestre in 3 brate
Kristjan mora razlikovati med zmoto in tistim, ki se moti, med
grehom in grešnikom. Vedno moramo zavračati zmoto in greh, a
sprejemati grešnika. Čudovito »lekcijo« o tem sprejemanju nam je
dal Jezus v evangeliju današnje nedelje. Jezus ni obsodil žene, ki so
jo potem, ko so jo zasačili pri prešuštvovanju, pripeljali k njemu. S
tem ni hotel reči, da je vse dovoljeno in da je vseeno, ali delamo prav
ali narobe, dobro ali slabo. Grešnice ni obsodil, ker mu je vsak človek
dragocen. Ni pa pritrdil zlu, grehu, ki ga je naredila žena. Zanj greh
ostaja greh, vreden vsake obsodbe. Tudi nečistovanje in zakonska
nezvestoba sta greh. Kristus ne izda resnice. Kajti ko bi te ali druge
grehe odobraval, bi grešnici rekel nekako takole: »Pojdi, a drugič bodi
bolj previdna, da te ne zasačijo!« Tako pa ji je rekel: »Pojdi in odslej
ne greši več!« (Jn 8,11). Kristus je vedel, da grešnici ne bo čisto nič
pomagal, če jo bo tudi on obsodil in izpolnil zahtevo množice
(večine!), ki jo je pripeljala. Končno je v tistem trenutku tudi sama
vedela, da je storila napako. Zato jo je sprejel tako, kakršna je –
kot grešnico; ne zato, ker bi njen greh odobraval, ampak ker

Ob 10. uri
na Sv. Antonu
za + Antonijo in
Antona Žebreka
Ob 11.30
za + Marijo Mavrič
in sina Draga
ob obl.

ljubi vsakega človeka in mu s to ljubeznijo želi omogočiti
spreobrnjenje. To je tudi cilj sprejemanja grešnikov: da bi na sebi
občutili razumevanje in ljubezen, ki bi jim pomagala k
spreobrnjenju. Marsikdo izmed nas je že doživel odpuščanje. Ali
nam ni lepo, ko nas drugi sprejme kljub temu, da imamo
napake? Gotovo smo to občutili v odnosu z Bogom. Ali ne bi bilo
lepo, če bi si izbrali za sklepno postno nalogo, da bomo
zavračali greh in zmoto, ljubili in sprejemali pa grešnika ter
tistega, ki se moti? Morda mu bomo s tem olajšali pot do Jezusa,
ki je iz ljubezni trpel in umrl za vsakega človeka.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Radijski misijon 2016: Jezus, obličje božjega usmiljenja
Od 13. do 19. marca 2016 bo v programu Radia Ognjišče potekal 11. Radijski
misijon, ki ga bodo vodili papeški pridigar p. Raniero Cantalamessa in slovenski
bratje kapucini. Letošnja posebnost bo tudi v tem, da bo v času misijona po Sloveniji
romala relikvija svetega patra Pija, ki ga je papež Frančišek imenoval za
sozavetnika svetega leta usmiljenja (13.3 Vipavski križ; 14.3. Ljubljana - Štepanja
vas; 15.3. Škofja Loka; 16.3. Krško; 17.3. Celje - sv. Cecilija; 18.3. Ptuj - sv. Ožbolt;
19.3. Maribor - sv. Jožef). Začetek bo v Vipavskem križu (13. 3.) ob 10.00 in sklep
bo19. 3. ob 10.00 pri svetem Jožefu v Mariboru. Somaševanje bo vodil nadškof
metropolit Alojzij Cvikl.
Od 14. do 18. marca 2016 bo v župniji spoved ostarelih, bolnikov in invalidov. Za
obisk na »domu« pokličite … ali sodelavce župnijske Karitas ali mene osebno.
V teh dneh bo tudi spoved veroučencev druge in tretje triade.
Pon., 14. 3.
Matilda
Tor., 15. 3.
Ludovika de Marillac
Sre., 16. 3.
Hilarij Oglejski
Čet., 17. 3.
Patrik (Patricij)
Pet.,18. 3.
Ciril Jeruzalemski
Sob., 19. 3.
JOŽEF, mož Device
Marije
Začetek tedna
družine

Ob 17. uri
za + Jožefa Planinšiča ter vse + na Burggrafovem
Ob 17. uri
za + tete Mori
Ob 8. uri
za žive in + župljane
Ob 17. uri
Za + Jožefa Hudernika in Mileno
Od 8. ure dalje »Spovedni« dan v Radljah ob Dravi …
Ob 17. uri Križev pot oblikujejo starši in veroučenci
5. razreda – nato daritev za + Mirka Pušnika in brata Jožefa
Ob 9. uri otroško-mladinska delavnica »PEGL«
Ob 15. uri pri Mariji - blagoslov zelenja in peglov nato daritev
za + Jožefo Grubelnik in vse + na Najžerjevem ter
Marijo in Alojza Vršiča
Ob 17. uri za + Jožefo Mithans in stare starše

Ned., 20. 3.
CVETNA NEDELJA

Ob 8. uri
pri sv. Lenartu
blagoslov zelenja
in peglov
nato procesija in
daritev v župnijski
cerkvi
za + Milana
Lesjaka,
Antona Ladinika ter
Justino in Jožefa
Vajsa
Ob 10. 30
na Sv. Antonu
za + Mirana
Mravljaka

Bogoslužje današnje nedelje ima dvojno vsebino … Prva je
slavnostna, izraža veselje in navdušenje. Govori nam, naj tudi mi v
duhu razgrnemo svoj plašč na pot, po kateri gre Jezus. Naj tudi mi v
duhu odlomimo palmovo vejo in vzklikamo: Hosana … Blagoslovljen,
ki prihaja v imenu Gospodovem … S tem se bomo pridružili ne samo
množici, ki je na cvetno nedeljo vzklikala Jezusu na jeruzalemskih
ulicah, ampak tudi vsem, ki ga skozi stoletja do danes slavijo. V
drugem delu beremo Kristusovo trpljenje. To branje naj da vsebino
vsem dnem prihodnjega tedna, ki je po pravici dobil ime veliki teden.
(…) Dobra spoved in pogovor z duhovnikom o naši borbi z zlom, o
naših zmagah in porazih bo dokaz, da se tudi mi čutimo krive za
Jezusovo trpljenje. Marsikdaj tudi za trpljenje naših sester in bratov.
Pehali smo se za denar kakor Judež … tajili Jezusa kot Peter … se
delali nedolžne in umivali roke kot Pilat … se branili križa kot Simon
… bili surovi in prostaški kot vojaki … se dali zapeljati javnemu
mnenju kot Judje … zmajevali z glavami kot farizeji in nagovarjali
Jezusa: Če si Sin božji, stopi s križa … Tako smo kvarili svojo
osebnost in vnašali nered v naše odnose. Spoved ima namen iz tega
nereda spet napraviti red.
Jezus ni stopil s križa.
Stopil pa je s svojim križem in vstajenjem v našo zgodovino.
Pred skoraj 2000 leti. Še vedno stopa vanjo.
Nihče nas ni tako ljubil kakor On … nihče ni toliko prestal za nas
kakor On … nihče nas ne razume kakor On. Zato ima pravico
vstopiti v našo skupno in našo osebno zgodovino.
Če mu bomo dovolili, bomo imeli dobrega spremljevalca. p. F. C.

Pred nami je zadnji teden postnega časa, ko lahko še kaj koristnega storimo za svoje
duhovno življenje. Bogoslužje velikega tedna nas usmerja v največjo skrivnost naše
vere, v Kristusovo vstajenje. Vendar moramo in moremo tudi mi, tako kakor Jezus,
stopati naproti tej veliki skrivnosti in resnici naše vere samo preko velikega tedna. Jezus
sam je nekoč dejal, da gre njegov učenec za njim tako, da vzame na rame svoj križ in
ga potrpežljivo nosi. Tako lahko vidimo, da veliki teden ni samo enkrat na leto teden
pred veliko nočjo, ampak vse naše življenje. Žal se dogaja, da v tem našem
življenjskem velikem tednu, prepogosto obstanemo ob križevem potu velikega petka,
premalokrat pa ob radosti češčenja cvetne nedelje, ali skrivnosti Božje bližine velikega
četrtka. Naj bo torej Jezusov veliki teden spodbuda za naše življenje. Vzemimo svoj križ
in ga potrpežljivo nosimo, ne pozabimo pa tudi na tisto svetlo stran naše vere, da
smo odrešeni. Vzemimo si čas za obisk svete maše, za velikonočno spoved in
obhajilo, za dobrodelnost in sodelovanje.
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

