ŽUPNIJSKO GLASILO
župnij
Svetega Jerneja

in

Svetega Antona
Padovanskega

Leto XX; številka 459 datum 8. 5. 2016

POZDRAVLJENA, KRALJICA … Med številnimi molitvami k Materi Božji je zelo znana prav
Pozdravljena, kraljica. Kdo je njen avtor? Najverjetneje je to Herman Contractus. Najstarejši
rokopisi so namreč iz samostana Reichenau, kjer je on živel. Že v 12. stoletju so začeli
prepevati to antifono med procesijami v samostanu Cluny; kasneje so cistercijanski menihi
vpeljali navado, ki traja še danes, ko prepevamo ali molimo to molitev zvečer po sklepni
molitveni uri v latinskem jeziku (Salve, Regina). To je bila priljubljena molitev mornarjev in
popotnikov na ladjah. Krištof Kolumb poroča, da so posadke njegovih karavel pogosto
prepevale to molitev med potovanjem, ki jih je vodilo do odkritja Amerike.
Pozdravljena Kraljica, mati usmiljenja, življenje, veselje in upanje naše,
pozdravljena!
K tebi vpijemo izgnani Evini otroci;
k tebi zdihujemo žalostni in objokani v tej solzni dolini.
Obrni torej, naša pomočnica, svoje milostljive oči v nas
in pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa,
blagoslovljeni sad svojega telesa.
O milostljiva, o dobrotljiva, o sveta Devica Marija!
Morda se sprašujemo, kaj je razlog priljubljenosti molitve Pozdravljena, Kraljica. Eden od
razlogov se skriva v besedilu. Če se vanj poglobimo, opazimo, da je polno zaupanja v
Marijino materinsko varstvo. Marijo imenujemo »mati usmiljenja, življenje, veselje in
upanje naše«. Marija nas razume in sočustvuje z nami, saj je bila tudi sama preizkušana in je
trpela. Ona zna obrisati naše solze v času našega bivanja na zemlji, ki so ga že prvi kristjani
imenovali izgnanstvo. V tem obdobju se počutimo kot v trenutkih, ko smo prisiljeni živeti daleč
od doma in pričakujemo vrnitve v pravo domovino, ki je v nebesih. Romarji smo in na tej zemlji
nimamo stalnega prebivališča. Morda ni najbolj spodbudno, da našo zemljo primerjamo
»solzni dolini«. Toda pomislimo na premnogo trpljenja (sodobnega) sveta. Ne samo nesreče
in naravne katastrofe, tudi skrito trpljenje številnih družin, ki izhaja iz neurejenih odnosov. V
tem trpljenju nihče ni sam, saj ga spremlja ljubeča roka nebeške matere Marije, ki pozna
naše težave, tudi najbolj skrite, vidi naše solze in jih briše z ljubečo materinsko roko.
Pon., 9. 5.
Ob 18. uri šmarnice za otroke
Izaija
Ob 19. uri za + Alojzija Ladineka – po maši
srečanje članov ribniškega ŽPS-ta
Tor., 10. 5.
Ob 18. uri šmarnice za otroke
Job
Ob 19. uri za + Antonijo Verdnik

Sre., 11. 5.
Mamert
Čet., 12. 5.
Leopold Mandić
Pet., 13. 5.
Fatimska M. b.
Ob 18. uri
šmarnice za
otroke
Ob 19. uri
za + očeta Ivana
Zapečnika
Sob., 14. 5.
Bonifacij
Ned., 15. 5.
BINKOŠTI
Ob 8. uri
za + Zaliko in
Marijo Žigart
SREČANJE
OSTARELIH,
BOLNIKOV IN
INVALIDOV med daritvijo
bo moč prejeti
sv. bolniško
maziljenje
Ob 10. uri
na Sv. Antonu
za + Zofijo in
Jožefa Vertovšeka
ter
Iva Urana
Ob 11.30
za + Romano
Urnat, moža
Ferdinanda in
starše Mavrič

Ob 18. uri šmarnice za otroke
Ob 19. uri za + Marijo in Mirka Klemenca ter
brata Ivana in Viktorja
Ob 18. uri šmarnice za otroke
Ob 19. uri za + Bogdana Osovnikerja
»13. maja bo minilo 38 let od smrti mariborskega škofa dr. Maksimilijana
Držečnika. Polni hvaležnosti se ga želimo ob tej obletnici spomniti pri sv.
maši v mariborski stolnici, in sicer v petek, 13. maja 2016, ob 18.30. Bil
je človek globoke vere, ves predan Bogu. Njegova velika želja je bila:
rast v veri ter utrditev duhovnih in moralnih vrednot pri naših
vernikih. To ostaja tudi danes za nas aktualna in pomembna naloga.
Zato vas vabim, da se Bogu zahvalimo za tako dobrega in zvestega
pastirja in ob tej priložnosti še posebej prosimo za nove duhovne
poklice, ki jih v naši nadškofiji tako zelo potrebujemo.«
msgr. Alojzij Cvikl DJ, nadškof metropolit
Ob 17. uri (izjemoma; maševal bo g. dekan Ernest Berložnik)
Za + Franca Miheliča, obl. in Sabino
Najbrž smo že slišali očitek, da smo »zakristijski kristjani«, to je, da
vero živimo samo v cerkvi, ko pa pridemo iz nje, pozabimo nanjo.
Dejansko doživljamo, da v vsakdanjem življenju malokrat čutimo Božjo
navzočnost. Kako bi bili srečni, če bi sredi dela in skrbi, sredi
vsakdanjega drvenja občutili blagodejnost Božje bližine! Premalokrat
smo veseli, da smo kristjani, občutimo pa žalost, ker vedno ne živimo po
evangeliju. Binkoštni praznik nas spominja, da je v našem življenju
navzoč Sveti Duh, ki je naš Svetovalec in Tolažnik ter naš
Posvečevalec. Človek, ki pusti, da ga Sveti Duh napolni, spominja
druge na Boga. Postane nekakšna Božja beseda, ki jo ljudje lahko
vidijo. Duhovni človek je zato tisti človek, ki se prepusti delovanju
Svetega Duha. Tako duhovno ni nasprotje snovnemu, kakor običajno
menijo ljudje. Duhovna oseba nosi v sebi miselnost, ki je blizu Kristusu.
»Sveti Duh … vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam
povedal« (Jn 14,26). Duhovni človek v vsem, karkoli dela, razodeva
Kristusa, ker ga Sveti Duh spominja na Kristusa. Danes je moderno
govoriti o duhovnem, čeprav ni duhovno vse, kar se pod tem
predstavlja. Marsikdo trdi, da je duhoven in da ima posebne darove
(bioenergijo, nadnaravne sposobnosti …). Take in podobne trditve
običajno nakazujejo, da ne gre za duhovnost, ampak prej za ošabnost,
kajti duhovni človek se ne bo hvalil, da je duhoven. Če bo njegovo
življenje razodevalo Kristusa in ljudi usmerjalo k Bogu, bodo drugi po
tem spoznali, da je duhoven človek. Tak človek bo svoje sposobnosti in
darove dal v službo drugih, skupnosti, Cerkve: »Vsakomur se daje
razodetje Duha v korist vseh« (1 Kor 12,7). Zato tisti, ki darove
uporabljajo zase, le za lastno korist in slavo ali celo prevaro, niso
duhovni ljudje. Molimo zato dan za dnem k Svetemu Duhu. Prosimo

ga, naj deluje v nas, da nas bo spominjal na Boga ter da bo tudi
naše življenje druge spominjalo na Gospodovo dobroto.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem
EVROPA, ISLAM IN MARIJA … Evropa je utrujena in brez vsebine, to opažamo vsi. Ta
duhovna naveličanost se vleče več kot stoletje, vse odkar je bil izdan mrliški list, na katerega je
človek zapisal »Bog je mrtev«. Ko so svojci vprašali po vzroku smrti, so »zdravniki«
odgovorili, da ga enostavno niso več potrebovali. Človek ga ni bil sposoben srečati, in česar ne
srečaš, ne obvladaš – česar pa ne obvladaš, to odstraniš. Sedaj prihajajo v to ostarelo in
razbolelo Evropo novi, duhovno sveži narodi, in nas je strah. S temi ljudmi prihaja nov veter,
nova vera, islam. Strah Evrope pred islamizacijo je do neke mere upravičen, saj se le-ta kaže v
najskrajnejših oblikah. Vprašanje je, ali se islamski skrajneži resnično borijo samo proti
krščanstvu. Sayyid Qutb, ki velja za očeta modernega fundamentalizma, je svoja prva dela
objavil potem, ko se je zgrožen vrnil iz ZDA. Šokirala ga je nevernost, materializem in spolna
razuzdanost družbe. Šokiran je bil nad številom cerkva in razuzdanostjo ljudi. Vse od takrat se
islamski skrajneži borijo proti uživaškemu zahodnjaku, ki na vsakem koraku žali njihova čustva.
Toda ali obstaja alternativa? Je sploh kakšna možnost, da nad nebom Evrope obstane križ?
Mislim, da je v odgovor na pretečo »nevarnost« islama v Mariji. Zakaj? Odgovor lahko
najdemo v Koranu, ki velja za islamsko biblijo. Na mnogih mestih govori o blaženi Devici.
Koran omenja Marijino brezmadežno spočetje in deviško rojstvo. Več kot očitno je, da je bil
Mohamed pod vplivom apokrifnega evangelija, ki omenja Marijino otroštvo. Svetega Jožefa
Koran ne omenja, islamsko izročilo pa ga pozna. Omenjen je, ko govori z Marijo, ko je spočela
od Svetega Duha. Ko jo vpraša, kako je zanosila brez očeta, odgovarja: »Ali ne veš, da Bog
ni potreboval semena, ko je ustvaril pšenico? Njemu je bilo treba reči: Bodi! In zgodilo
se je.« V 19. suri najdemo 41 vrstic o Jezusu in Mariji. Torej je Marija v islamu prava
gospodarica. Edina tekmica Mariji bi mogla biti Mohamedova hči Fatima. Po smrti hčere
Fatime je Mohamed zapisal: »Za Marijo bodi najbolj blagoslovljena žena v raju!« Ob tem
ne smemo pozabiti, da bomo 13. maja obhajali 99. obletnico prikazovanj na Portugalskem,
kjer je Marija za kraj svojega obiskovanja izbrala vasico Fatimo. Tudi ta kraj Marijinega
prikazovanja ima svoj pomen. Ko so Portugalci premagali mohamedance, je imel zadnji
mohamedanski poveljnik prelepo hčerko Fatimo. Vzljubil jo je katoliški mladenič, in njemu na
ljubo ni le ostala na Portugalskem, ko so njeni rojaki odšli, temveč je sprejela tudi veroizpoved
svojega dragega. Mladi mož je kraj kjer sta živela, iz ljubezni do svoje žene imenoval po njej:
Fatima. Ko bomo v mesecu maju častili Marijo, storimo to z zavestjo, da bo pri Sinu
izprosila blagoslov v vsaki stiski, če jo bomo le prosili. Sv. Marija, prosi za nas! Jure Sojč
Pon., 16. 5.
Marija, M. C.
Tor., 17. 5.
Jošt
Sre., 18. 5.
Janez I.
Čet., 19. 5.
Krispin

Ob 18. uri šmarnice za otroke
Ob 19. uri za vse + v družini Pušnik, Hrastnik in Vinšek
Ob 18. uri šmarnice za otroke
Ob 19. uri za + Miro Kresnik
Ob 18. uri šmarnice za otroke
Ob 19. uri za + Alojzijo Ladinek
Ob 18. uri šmarnice za otroke
Ob 19. uri za + Milana Založnika

Pet.,20. 5.
Bernard Sienski
Sob., 21. 5.
Kvatrna sobota
Ned., 22. 5.
NEDELJA SVETE
TROJICE
Ob 8. uri
Za + Magdaleno
Praznik in Ivana ter
Rezko, Sonjo in
Petra
Ob 10. uri
na Sv. Antonu
za + Edvarda
Petruna
Ob 11.30
Zdenko in Janka
Gorjupa ter starše
Breznik in Kramljak

Ob 18. uri šmarnice za otroke
Ob 19. uri za + Alojza Markača
Ob 19. uri
za + starše Kumer in Jožefa Plevnika ter sorodnike
Slovenski teolog Anton Strle je zapisal: »Na paši – bilo mi je deset let
– me je nekoč prevzela misel: ‘Kako bi bilo lepo, če bi Boga ne bilo!
Kako bi bil človek svoboden!’ Čez nekaj trenutkov pa sem se
zavedel, kako strašno bogokletna je bila ta misel. Vse poznejše
življenje pa me je jasno prepričevalo, kako je prav nasprotno res:
kako je prav Bog izvir resnične človekove svobode.«
»Ko človek zanika pravega Boga, poklekne pred devet malikov,«
pravi ruski pisatelj Dostojevski. Svobodo Božjega otroka zamenja za
suženjstvo praznoverju (napovedovanju prihodnosti iz horoskopov ali
kart, bioenergetiki, raznim kozmologijam) ali malikom (sovraštvu,
denarju, želji po uživanju …). Ti maliki ga tako zasužnijo, da se jih zlepa
ne more rešiti. V današnjem evangeliju nam Kristus obljublja Duha
resnice, ki nas bo »uvedel v vso resnico« (Jn 16,13). Resnica o
Bogu in človeku je, da smo ljudje srečni, ko imamo Boga za Očeta,
Sina za Odrešenika, Svetega Duha pa za Vodnika in Posvečevalca,
na kar nas spominja današnji praznik Svete Trojice. Prosimo
Gospoda, naj nam pošlje svojega Svetega Duha, ki nas bo uvedel v
»vso resnico« o Bogu in bo v naša srca vlil »upanje na Božjo slavo«
(Rim 5,2). Naj nam nakloni tako upanje, saj to »upanje ne osramoti«.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

V poletnih mesecih (od junija do septembra) bosta ob nedeljah »samo« dve daritvi – sv. maši:
v Ribnici na Pohorju ob 8.00 in na Sv. Antonu na Pohorju ob 10.00.
V primeru, da je v nedeljo daritev v podružnični cerkvi, v župnijski cerkvi odpade in je nedeljska
daritev v župnijski cerkvi dan prej, v soboto zvečer ob 19.00!
V teh mesecih bo »krstna sobota« prva v mesecu (4. 6., 2. 7. in 6. 8. 2016).
Starši, prosim, da se oglasite vsaj mesec dni prej v župnijski pisarni in uredite vse potrebno za
prejem zakramenta sv. krsta.
Otroci in starši! Vabljeni k šmarnicam, Marijini majniški pobožnosti!
Zaključek šmarnic bo 28. maja pri »Mariji«! Ta dan nas bodo »obiskale« relikvije sv.
Maksimilijana Kolbeja. Od 10.00 ure dalje bodo za otroke potekale igre in animacije pred
cerkvijo, za odrasle pa adoracija, češčenje v cerkvi. Ob 11.00 bo slovesno somaševanje
dekanijskih duhovnikov, ki ga bo vodil minorit p. Danilo Holc, OFMConv. Vabljeni k »Mariji«!
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

