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Od cvetne nedelje do velikega petka …
Vedno znova me preseneča, kako liturgija pogosto sporoča nekaj, na kar človek
v svoji človeški modrosti niti pomisliti ne more. Ko se na cvetno nedeljo
spominjamo Jezusovega slovesnega vhoda v Jeruzalem, nam hkrati že ponuja
Njegovo trpljenje. Kako to? Zakaj prehiteva? Zdi se, da bi bil sam spomin na
Jezusov slovesen vhod prazen, če bi ne uvedel v skrivnost trpljenja. Tako nas
liturgija cvetne nedelje popelje v veliki teden, da se vprašamo, kako vanj
stopamo mi. Ko združujemo sliki slovesnega vhoda v Jeruzalem s sliko krutega
križevega pota proti kraju na robu mesta se skoraj moramo vprašati, kako se je
v množici zgodil ta preobrat. Najprej 'Hozana!' potem 'Križaj ga!' Kako je to
mogoče? Kdaj se ta preobrat zgodi? Da bi bolje razumeli, kje se po cvetni
nedelji nehote lahko znajdemo v procesu velikega petka, poglejmo, kaj se je
dogajalo z osebami, ki obkrožajo Jezusa.
Množica … vzklika hozana. Rada bi imela kralja, ki bi ji množil kruh, ki bi
ozdravljal bolezni in govoril o ljubezni. Seveda pa množica hkrati noče slišati o
trpljenju in odpovedi, ki sta pogoj za vstop v božje kraljestvo. Še huje je tej
množici slišati kritiko. Preveč nesramne se zdijo besede o gadji zalegi in
pobeljenih grobovih. Mi že nismo hinavci, si misli večina, tega nam ti ne boš
govoril. Korak za korakom je množica s svojo logiko bližja velikemu petku in
vzkliku Križaj ga! Vse bližje je tistim, ki hočejo cesarja, pa čeprav je Rimljan in
križajo kralja, ne glede na to, da je Bog.
In kje sem sam? Sem del množice, ker mi njeno trenutno razpoloženje
ugaja, ker je manj naporno od resnice? Sem del nje, pa čeprav se z njo ne
strinjam. Potem bom del nje tudi na veliki petek, ko bo kričala: Križaj ga!
Juda … bi rad dobro zaslužil. Vse življenje že sanja, kaj bo, ko bo imel veliko
denarja. Vedno ga ima premalo. Vedno se muči z drobtinicami z gospodarjeve

mize. Enkrat se mu bo končno nasmehnila sreča. Dobil bo dobro ponudbo.
Denar mu je korak za korakom ubil srce. Samo denar, drugo je vedno manj
pomembno. Z denarjem si lahko kupi vse. Ponudili so mu dobro kupčijo in
prodal je Odrešenika.
Kaj pa jaz? Kaj postavljam na prvo mesto in kam s tem počasi, mogoče
neopazno drsim?
Peter … je bil vedno glasen in je preglasil Učenika, ki ga je pogosto ustavljal,
naj se ne zaletava, naj premisli, naj ne govori zato, da bi bil pomemben, ampak
naj razmišlja, kaj bi v življenju sploh rad dosegel. Ko bo prišla preizkušnja, nanjo
ne bo pripravljen. Peter je bil sicer navdušen nad Učiteljem, vendar se mu je ta
zdel pogosto preveč zapleten. Govoril je o trpljenju ipd. Tega mu ne bi bilo
treba, si je mislil, ne da bi se ob opominih ustavil. No, opomini niso zalegli,
streznitev je prišla s preizkušnjo. Zatajil ga je, ker preprosto do takrat še ni
pomislil, da je življenje resno in da se na vsakem koraku odloča med Bogom in
hudičem.
Ali tudi jaz ne prenesem, če kdo komplicira okrog 'malenkosti'. Pa so to,
kar govori res le malenkosti, neke predstave ali pa so celo svete resnice o
življenju, mimo katerih ni mogoče?
Janez … je pri zadnji večerji slonel Jezusu na prsih. Spoznal je, da je to cilj
njegovega življenja. Tih je bil. V globini pa je vedno bolj zorel za Gospoda. Od
Njega, ki je njegovo vse, se noče več oddaljiti. To kar je v tišini spoznaval, hoče
živeti. Srečevanje z Gospodom mu je razodelo, da je Ljubezen vse. Zato tiho
vztraja pod križem in v svoji starosti ponavlja: Otročiči, ljubite se med seboj!
Imam čas za tišino, da bi v meni dozorelo spoznanje o veličini ljubezni, da
bi v sebi poenotil misli, besede in dejanja?
Marija … mnogo stvari ni razumela. A zorela je v ljubezni in odpovedi. Jezus je
hkrati njen in hkrati popolnoma svoboden. Za njim ne hodi iz koristi, ne zato, da
bi ga nadzorovala, ampak da ga podpira v njegovem poslanstvu. V celoti se
strinja s tem, kar živi in želi živeti njegov zgled in njegov nauk. Mati se uči od
svojega sina, ker vztrajno išče Resnico.
…
Različni ljudje, različne poti, množica majhnih korakov, ki so zoreli.
Eni vodijo k nori odločitvi za izdajstvo in križanje drugi vodijo pod križ
v vedno večjo zvestobo Njemu, ki je pot, resnica in življenje.
Naj nam veliki teden pomaga spoznati naše korake in našo smer.
Naj nas vse vodi k Njemu, ki v ljubezni umira za nas.

Pon., 21. 3.
PON. VEL. TEDNA
Tor., 22. 3.
TOR. VEL. TEDNA
Sre., 23. 3.
SRE. VEL. TEDNA

Čet., 24. 3.
VELIKI ČETRTEK

Ob 16. uri
na Sv. Antonu
za + Angelo Žvikart
Pet., 25. 3.
VELIKI PETEK
Strogi post in zdržek
Ob 18. uri
Križev pot,
z začetkom
pri sv. Lenartu
Ob 19. uri
opravilo
v čast Gospodovemu
trpljenju
Molitev
pri Božjem grobu
Sob., 26. 3.
VELIKA SOBOTA
Molitev
pri Božjem grobu

Ob 19. uri
za + Ivana Junkerja, ml.
Ob 19. uri za + Berto in Ivana Ričnika – po maši
Biblični večer - srečanje ob Svetem pismu
Ob 8. uri
Bogu in Devici Mariji na čast za uspešno zdravljenje
Velikonočne počitnice: od 23. do 30. 3. 2016
Starši in veroučenci, vabljeni k obredom velikega tedna!
VELIKONOČNO TRIDNEVJE
TI KRUH, ti si naše središče. TI KRUH, po tebi kričimo.
TI KRUH, iz tebe živimo. TI KRUH, tebe molimo. TI KRUH,
v tebi se najdemo. TI KRUH, po tebi postajamo prijatelji.
TI KRUH, v tebi je naše veselje. TI KRUH, v tebi
spoznavamo smisel življenja. TI KRUH. Anton Rotzetter
Ob 19. uri predstavitev prvoobhajancev
in njihovih staršev nato daritev
za + Jožico Turičnik in starše ter vse + na Urhovem
med mašo obred umivanja nog
Križani Jezus, vsi nas lahko prevarajo, zapustijo, razočarajo,
edini ti nas ne razočaraš nikoli! Dopustil si, da so te naše
roke kruto pribile na križ, da bi nam dopovedal, da je tvoja
ljubezen resnična, iskrena, nepreklicna. Križani Jezus, oči
naših prednikov so te iskale v napornih dneh svojega
življenja in so v tebi našle tolažbo in mir. Oči naših staršev so
videle tvoje rane in so začutile moč božje ljubezni, ki se ne
postara in ne ovene. Naše oči so videle tvoje pribite roke, pa
vendar zmožne podarjati svobodo; vidijo tvoje noge, pribite
na les, pa vendar zmožne hoditi in omogočati, da hodimo;
vidijo tvoje srce, s sulico prebodeno, pa vendar vedno
podarjati odpuščanje, ki odrešuje. Križani Jezus, konec je
utvare o sreči brez Boga. Vračamo se k tebi, edino Upanje in
edina Resnica, ki poteši srce in daje smisel in dostojanstvo
življenju nas vseh.
Križani Jezus, usmili se nas grešnikov! Angelo Comastri
Ob 7. uri blagoslov ognja
Blagoslov velikonočnih jedil v ribniški župniji:
ob 10.00 in 15. uri v župnijski cerkvi
ob 11. uri pri Mariji in ob 12. uri v Josipdolu
Hvaležno te častimo, Najvišji!
Ponižal si se, da bi nas povišal. Sprejel si sramotenje, da bi

Ob 9. uri
na Sv. Antonu
blagoslov ognja in
velikonočnih jedil
Ob 16. uri
na Sv. Antonu
za + Branka Repnika
Ned., 27. 3.
VELIKA NOČ
GSPODOVEGA
VSTAJENJA

Ob 8. uri
VSTAJENJSKA,
VELIKONOČNA,
PROCESIJA
nato daritev
za + Ivana Pogača

nam zaslužil čast. Postal si ubog, da bi nas obogatil. Dal si
se ukleniti, da bi nas osvobodi. Pustil si si vzeti oblačila, da bi
nas oblekel. Bil si kronan s trnjem, da bi mi postali kralji.
Uklonil si se smrti, da bi mi živeli. Bil si položen v grob, da bi
nas obudil. Slavno si vstal od mrtvih, da bi nam podaril
veselje. Povzdignil si se v nebesa, da bi nas dvignil k sebi.
Poslal si Svetega Duha, da bi nas posvetil.
Blagoslovljen, ki prihajaš v sijaju svoje božanske
dobrote!
AMEN. ALELUJA. Jean Suavenay
VELIKONOČNA VIGILIJA - Ob 19. uri za + Milko in Antona
ter Roberta Bizjaka in vse + na Bizjakovem
Prehod na poletni čas
Današnji evangelij pravi, da je Janez »videl in veroval«.
Janez vidi več kot samo povoje in prt. On vidi, kaj to pomeni:
da je Jezus vstal od mrtvih. Zakaj Janez vidi več? Janez je
bil učenec, »ki ga je Jezus ljubil« (Jn 13 23), a tudi Janez
je ljubil Jezusa in mu ostal zvest v najtežjih trenutkih, ko so
ga drugi zapustili, saj je edini od dvanajsterih stal pod križem.
Ljubezen, s katero je v preizkušnji ostal zvest Kristusu,
mu je omogočala, da je videl več. Ljubezen zmore »videti
tudi skozi temo«. Da, ljubezen vidi več. Ko mladostnika ni
dolgo v noč domov, ko celo lahko hodi po napačnih potih, ga
mati čaka. Vsi bodo videli prazno posteljo in lahko bodo rekli,
da ni domov ponočnjaka, pokvarjenca, morda pijanca ali celo
narkomana. Mati pa ne vidi samo prazne postelje, ne vidi
samo tega, kar vidijo drugi ljudje, ampak ji njena ljubezen
omogoča, da vidi več: da ni njenega otroka. In trpi, ker ga ni.
Ljubezen vidi več, vidi stvari, ki jih drugi ne vidijo, vidi
pa tudi naprej. Današnji ljudje velikokrat napačno pojmujejo
ljubezen. Tako starši mislijo, da je ljubezen to, da otrokom
vse dovolijo, da na primer pustijo, da otroci ob nedeljah spijo
in ne gredo k maši. »Naj si odpočijejo,« jih opravičijo. Za post
in odpoved so po njihovem mnenju premladi. »Žrtve niso
sposobni. K verouku jih ne smemo siliti. Nobene sile!«
Vendar to ni ljubezen. Prava ljubezen vidi več, vidi dlje. Če
bomo danes vse (po)pustili otroku, da dela, kar hoče, da ne
izpolnjuje obveznosti, potem ga vzgajamo za jutrišnjega
lenuha, neurejenega in nezanesljivega človeka, morda celo
alkoholika in narkomana. Starši pa, ki otrokom posredujejo
vero, jim bodo dali trdne temelje za življenje. Spet drugi

Ob 10. 30
VSTAJENJSKA,
VELIKONOČNA,
PROCESIJA
na Sv. Antonu
za + Amalijo Petrun

ljudje, celo nekateri verniki, nočejo, da bi Cerkev opozarjala
na napake v družbi. Menijo, da to ni v slogu ljubezni. Pa je
prav ljubezni lastno, da vidi več in da vidi naprej ter zazna, v
kakšno prihodnjo nesrečo bodo privedle ljudi današnje
napake in nepravilnosti.
Ob prazniku Jezusovega vstajenja vam želim, naj vam
Vstali podari tako ljubezen, ki bo videla več in bo videla
naprej ter da bi to ljubezen izkazovali v ugodnih in
neugodnih okoliščinah in bi v vsakem človeku videli
njegovo neskončno dostojanstvo.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

VELIKONOČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV 2016
Velika noč je praznik dokončne zmage življenja. To je uresničitev sanj o večnem
življenju, ki se pojavljajo v vsakem človeškem srcu. Pa ne le zato, ker prazniki pri nas
sovpadajo s prebujanjem narave, ampak zaradi Kristusove smrti in vstajenja.
Velika noč je praznik nezaslišane zmage. Božje Jagnje se je v tej zmagi pokazalo
močnejše od človeških volkov, Božja luč močnejša od teme in človeške zaslepljenosti,
svetost Božjega Sina in sina človekovega močnejša kot vsi grehi sveta, življenje se je
izkazalo za močnejše od smrti, ljubezen je le na videz šibkejša od hudobije, resnica je
močnejša od vsake laži in zunanje moči.
Velikonočne praznike v letu usmiljenja doživljamo na poseben način, kot razodetje
neskončne Božje ljubezni in usmiljenja do človeške grešnosti in slabosti. Božji Sin se je
ponižal, stopil v temo, raztrgal naše vezi in nas rešil greha ter nam podaril dar
odpuščanja grehov v spovedi. Pri tem pa pokazal veliko usmiljenje do šibke vere in
strahopetnosti apostolov.
Tudi nas Jezus v tem letu vabi, naj vstopimo skozi njegovo prebodeno stran, ki so
edina nova odprta sveta vrata, kjer lahko najdemo spravo, polnost življenja, notranji mir
in veselje. Slovenski škofje želimo velikonočni mir in veselje vsem duhovnikom,
redovnikom in redovnicam, vsem vernikom doma in po svetu, še posebej pa vsem
bolnim in preizkušenim. Vaši škofje
Pon., 28. 3.
VELIKONOČNA
OSMINA
»Emavs«

Gospod Jezus, spomni se tiste hiše v Emavsu in tistega kosa
poti, ki vodi do vasi, potem ko zaviješ s široke ceste. Spomni se
tistih dveh učencev, ki si se jima tam nekega večera približal,
spomni se njunih pobitih src, spomni se svojih besed, ki so ju
razvnele, spomni se ognja v kaminu, okoli katerega ste posedli
Ob 8. uri
in od katerega sta vstala spremenjena, tako da sta še tisto uro
Za + stare Petrun in vstala in odšla neustrašeno pričevat o tvoji Ljubezni …Ozri se
Ivana Petruna
na nas. Glej, mi vsi smo popotniki v Emavs, vsi smo ljudje, ki
nas navdaja žalost v mraku večera, ko je ugasnilo upanje.

Kakor učencema na poti v Emavs tudi nam često strah stiska
srce. Približaj se nam na naši poti in tudi nam s svojo besedo
razvnemi srca. Vstopi z nami in sedi k našemu ognjišču, da
bomo, prevzeti od zmagoslavnega veselja, tudi mi hitro vstali in
šli vsem ljudem oznanjat radost in bomo za vedno ostali v tvoji
Ljubezni – do zadnjega diha. Abbe Pierre
Tor., 29. 3.
Ob 19. uri
Velikonočna osmina za + starše Držečnik ter tete in strice
Sre., 30. 3.
Ob 8. uri
Velikonočna osmina za žive in + župljane
Čet., 31. 3.
Četrtek pred prvim petkom
Velikonočna osmina Ob 19. uri za + Vincenca Skornišeka
Splošni: da bi mali kmetje prejemali pravično plačilo
NAMENA
za svoje neprecenljivo delo.
APOSTOLATA
Slovenski: da bi velikodušno podpirali
MOLITVE
slovenske misijonarje.
Pet.,1. 4.
Prvi petek
Velikonočna osmina Ob 19. uri za + Marijo Pivc in Frančiško Ketiš
Sob., 2. 4.
Ob 11. uri Bogu in Devici Mariji na čast
Velikonočna osmina
za dušno in telesno zdravje v družini
Ob 17. uri v Josipdolu za + Danijela Cvetko in sorodnike
Prva sobota
Ob 19. uri za + Gabrijelo Roškar in Janka Roškarja ter sor.
Ned., 3. 4.
Predstavljamo si lahko, da Jezusovim učencem ni bilo vseeno,
2. VELIKONOČNA,
ko je eden izmed njih, Tomaž, trdil, da ne veruje, da je Kristus
BELA NEDELJA,
vstal. Kaj je nagnilo Tomaža, da je veroval v Kristusovo
NEDELJA
vstajenje? Najbrž se vsem odpira preprost odgovor: da je
BOŽJEGA
videl Kristusa. Toda kakšnega Kristusa?! Ko je Jezus »pri
USMILJENJA
zaprtih vratih stopil mednje« je rekel Tomažu: »Položi svoj
Prva nedelja –
prst sem in poglej moje roke!« Kristus mu pokaže svoje rane.
darovanje za
Te ostanejo tudi po vstajenju. Zakaj rane ostanejo in zakaj
potrebe župnij
Tomažu pokaže prav te? Rane po vstajenju ne morejo
izginiti, ker so znamenje ljubezni, s katero je Kristus šel v
Ob 10. uri
trpljenje in smrt za nas. Ko se Tomaž zateče v Kristusove
na Sv. Antonu
rane,
se spočije v njegovi ljubezni. Ker se sreča s Kristusom v
za + Marijo Ričnik
ljubezni, začne verovati in vzklikne »Moj Gospod in moj Bog«
in vse + na
ter pri tem uporabi besedo Gospod, ki je sopomenka za Boga.
Plužnikarjevem
Ko se sreča z Bogom Ljubezni, izpove vero v Kristusovo
Ob 11.30
božanstvo. Tako Kristusove rane zadobijo nov pomen tudi za
pri »sv. Lenartu«
nas: postanejo znamenje Božje ljubezni in Božjega
za + Franca Iršiča
usmiljenja. Tudi mi se zatecimo v Kristusove rane. Ko nas
in sorodnike
Ob 10. uri
na Janževskem
vrhu
za + Ignaca
Kaiserja in starše

AGAPE družabno srečanje
po sveti maši in
reviji pripravljajo:
Župnija
Ribnica na
Pohorju,
Turistično društvo
Ribnica na
Pohorju in
Društvo kmetic
Dravske doline
KO Ribnica na
Pohorju

bodo navdajale najtežje skušnjave in se nas bosta lotevala
največji obup ali razočaranje, ko nas bo razjedal največji dvom,
se zatecimo v Kristusove rane in znašli se bomo v Kristusovi
ljubezni. Znamenje Kristusove ljubezni so rane. Njegova
ljubezen je bila ranjena, ker je človeški rod zlorabil njegovo
ljubezen in ga križal. Kolikokrat je tudi človeška ljubezen
ranjena in kolikokrat ne doživi priznanja, ampak zavrnitev!
Molitev Duša Kristusova (v svoje rane sprejmi me) nas
vabi, da se v trenutkih lastne ranjenosti zatečemo v
Kristusove rane. Takrat ga prosimo: Gospod, sprejmi me v
svojo ljubezen, ki je šla skozi trpljenje. Ozdravi me mojega
dvoma, reši skušnjav in poživi mojo ljubezen. Pomagaj mi,
da se nikoli ne ločim od tvoje ljubezni.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Ob 15. uri v župnijski cerkvi
dekanijsko srečanje mešanih cerkvenih pevskih zborov
gost in slovesni somaševalec g. Danijel Lasbaher,
škofijski referent za cerkveno glasbo in petje
za + Janeza Fekonja, obl. ter starše Plevnik, 3 brate in 3 sestre
za + Elizabeto in Franca Petruna

Smo sredi praznovanja velikonočnega časa – 50 dni praznujemo veliko noč, praznik
vstajenja … Toda kaj pravzaprav praznujemo?
Kristus je vstal. Življenje zmaga nad smrtjo. Luč premaga temo. Velika noč je zato
praznik pesmi, vstajenjskih pesmi, polnih veselja, kot zveni »Aleluja« v velikonočnem
jutru. Velikonočno veselje se ne zadovolji z govorjeno besedo, hoče več; hoče vzklikati,
hoče peti, hoče vriskati. Gospod je vstal!
Tudi zate velja vzklik … Vstani! Postavi se! Kajti Bog ti je pripravil pot. Vstani iz svojih
grobov, ki si si jih sam skopal – ali pa so ti jih skopali drugi. Vstani! Odloži mrtvaške
prte, ki te vežejo! Vstani! Stopi iz noči v nov dan! Vstani! Sam Bog te vabi in izziva, da
te potegne iz grobov tvojega življenja. Kliče te v življenje, vsem smrtim navkljub.
Odločilno vprašanje ob vsem tem pa je: Hočeš vstati? Hočeš RESNIČNO vstati?
Priznam: zunaj je temno in hladno, veter neusmiljeno piha. Moraš biti pripravljen, da
zapustiš svojo jamo. Samo tako, da boš zapustil svojo grobno jamo, boš živel, resnično
ŽIVEL! Po: A. Schwarz, Odvalimo kamen, ki nam zapira pot v življenje
Da, Bog si rane je izbral, da dvignil bi človeka s tal,
saj skozi grenke rane le ljubezen stopi v srce.
Naj ti bodo rane vrata v tvojo veliko noč!
Blagoslovljeno praznovanje!
župnik Fredi

P.S.:
Praznik Gospodovo oznanjenje Mariji zaradi velikega petka
praznujemo v ponedeljek, 4. aprila 2016.
Krščanski materinski dan … Na praznik Gospodovega oznanjenja se spominjamo
najpomembnejšega dogodka v zgodovina naše Zemlje: ko je Marija sprejela
povabilo nadangela Gabrijela, je postala mati učlovečenega Božjega sina. Po
njenem materinstvu je posvečeno materinstvo vseh mater sveta, zato na ta
praznik obhajamo krščanski materinski dan. Lahko bi rekli, da je to praznovanje
staro toliko kot krščanstvo. Zavestno pa se je utrdilo po drugem vatikanskem koncilu. V
poslanici, ki so jo škofje vsega sveta ob njegovem zaključku naslovili na žene, so
počastili vzvišeni poklic matere: »Žene, vaša poklicanost je, da varujete domače
ognjišče, da ljubite vire življenja, da imate srce za novi rod! Priče ste skrivnosti
začetkov življenja. Roteče vas prosimo, da predvsem skrbite, da se ohrani
človeški rod.« Materinski dan je dan hvaležnosti našim staršem, ki so nam kot Božji
sodelavci podarili življenje. Po: S. Čuk
Zakon … Nekateri pravijo, da je zakon podoben zadrgi. Na njej sta dve vrsti zob.
Obe se medsebojno zelo tesno skladata. Toda nikoli ne moreš obeh vrst spojiti skupaj,
če ne uporabiš vodila, ki obe vrsti zob približa drugo drugi in ju sklene skupaj.
Pri poroki se zgodi nekaj podobnega. Dva človeka sta si lahko zelo blizu kot sta si dve
vrsti zob na zadrgi, a če iz svojega življenja in zakona izključita Boga, sta kot vrsti zob,
ki nista spojeni v zadrgo.
Neki škof je nekoč dejal: »Za srečno poroko morajo biti trije: mož, žena in Bog.«
Po: B. Rustja, Zgodbe za skladen zakon in družino

Praznik ljubezni … Pridejo rojstni dnevi in obletnice. Naj ne gredo mimo. To so vajini
praznični dnevi. Pri življenju ohranjajo spomin na dobre in lepe ure. Skupaj slavita
ljubezen! A vsak dan se nekoliko približajta drug drugemu, hvaležna za to, da sta se
našla med milijoni in da sta še vedno skupaj. Pustita avto v garaži in doma uživajta v
prijetnem druženju. V zadnji uri med dnevom in nočjo ugasnita televizor, da bi bila
povsem domača drug za drugega. Pomislita na to, da je pomemben v vajinem življenju
»obred«: skupaj jesti, biti skupaj pri mizi – vsaj enkrat na dan. Vedno poskusita na
najpreprostejši način biti srečna. Vajina ljubezen naj ne propade ob tem, da brezdušno
in bežno hranita vsak svoj egoizem. Tvoj mož naj bo tvoj najboljši prijatelj in tvoja žena
tvoja najboljša prijateljica. Skrbita za to, da bo vajina ljubezen in naklonjenost
vidna v mnogih majhnih vsakdanjih stvareh: v nasmehu, v dobri besedi, v
hvaležnem poljubu, v spontanem objemu. Potem bo tisoč nepričakovanih radosti
padlo za vaju z neba kot zvezde. Po: Phil Bosmans, Za srečo v dvoje
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

