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Letos 6. junija bo minilo 300 let, odkar je pičenski škof Jurij Frančišek Ksaver de Marotti z
dovoljenjem iz Vatikana kronal milostno podobo svetogorske Matere Božje. Ta je bila šele
druga, ki je dosegla čast kronanja zunaj italijanskih dežel. Prva je bila kronana Marijina
podoba na Trsatu l. 1715, tretja pa v septembru l. 1717 v Čenstohovi.
Romarji so milostno podobo Matere Božje na Sveti Gori častili in se ji priporočali, še preden
je bila kronana. Bila je srednica milosti in odpuščanja ter priprošnjica za spravo in mir.
Romarji sami, zlasti še Primorci, so Marijo na Sveti Gori razglasili za svojo kraljico. S
češčenjem milostne podobe, z molitvami, spokornimi in dobrodelnimi dejanji in številnimi
pesmimi so jo vnaprej okronali za kraljico. Hoteli so reči: Ti bodi naša Kraljica, bodi z
nami, spremljaj, varuj nas in brani. Ravnali se bomo po tvojem zgledu. In ker smo
tvoji otroci, bomo tako kakor ti tudi mi izpolnjevali Božjo voljo. Kakor so naši predniki
s kronanjem milostne podobe svetogorske Matere Božje tudi na zunaj pokazali svojo
privrženost, pobožnost, zaupanje, vdanost in ljubezen do Marije, tako naj nam letošnja
romanja na Sveto Goro ali kam drugam pomagajo na poti k svetosti, pri prenovi
osebnega duhovnega življenja, prenovi našega župnijskega, škofijskega življenja in
pri prenovi naše družbe in naroda. Naši verni predniki so čutili, da jim zgolj ljudje ne
morejo pomagati, zato so vedno hrepeneli po mogočni kraljici, ki bo z njimi usmiljena,
sočutna, ki bo imela razumevanje za njihove težave, potrebe in stiske.
Naj nam tudi 300. obletnica kronanja milostne podobe prinese nove potrebne in bogate
milosti. Svetogorska Kraljica, prosi za nas! msgr. Metod Pirih upokojeni koprski škof
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Ob 18. uri šmarnice za otroke
Ob 19. uri za + Jožefa in Ivana Pušnika - po maši
srečanje članov ribniškega ŽPS-ta
Ob 18. uri šmarnice za otroke
Ob 19. uri za + Franca Kačiča, obl. in sina Franca - po maši
srečanje sodelavcev župnijske Karitas
Ob 18. uri šmarnice za otroke
Ob 19. uri za + Štefanijo Mihelič, obl.
Ob 18. uri šmarnice za otroke
Ob 19. uri Bogu in Devici Mariji na čast in v zahvalo ter v priprošnjo

Pet., 12. 5.
Leopold Mandić

Pankracij … Ob 18. uri šmarnice za otroke
Ob 19. uri za vse + v družinah: Pušnik, Vinšek in Hrastnik
OB 100. OBLETNICI MARIJINIH PRIKAZOVANJ V FATIMI
Osrednja bogoslužna slovesnost jubileja Marijinih prikazovanj v Fatimi
za mariborsko nadškofijo bo na predvečer fatimskega praznika, 12. maja
2017, v našem osrednjem Marijinem romarskem svetišču na Ptujski
Gori. Ob 19 uri bo molitvena ura, v katero bo vključena premišljevalna
molitev skrivnosti Rožnega venca. Ob 20 uri bo slovesno somaševanje
vodil nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl DJ. Pri tej sv. daritvi se
bomo hvaležno spomnili rajnega mariborskega škofa msgr.
Maksimilijana Držečnika, ki je odšel v večnost prav 13. maja (1978), ko
se Cerkev spominja Fatimske Matere Božje. Po sv. maši pa bo procesija
s fatimskim kipom in lučkami. Vabljeni, da se ob tej priložnosti
zberemo pod Marijinim plaščem, na Ptujski Gori.

Sob., 13. 5.
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Izjemoma … Ob 8. uri za vse + v družinah Grah in Mlinarič
Servacij … Ob 10.30 pri Mariji za + Milko in Antona Grubelnika ter
vse + na Orozlovem

Gostje: skupina
SVETNIK

Vabljeni na dobrodelni koncert otroško-mladinskega pevskega zbora
župnije Vuhred ob 18.30 v župnijsko cerkev Vuhred
V odlomku iz Janezovega evangelija, ki nam ga prinaša današnja
nedelja, Jezus odhaja v smrt, ki se ji nič ne more izogniti – Jezus
ravno tako ne. Toda če je smrt za nas konec, jo on preustvarja v
nov začetek, v prostorje večnega prijateljstva in intimnosti z
Očetom. Toda Jezusovi učenci ne razumejo, o čem govori njihov
učitelj. Eden izmed njih, Tomaž, želi poznati pot, na katero se Jezus
odpravlja. V upanju, da bo Tomaž razumel in hkrati z njim mi vsi
skupaj, razloži, da je on sam Pot, Resnica in Življenje. Slediti
Jezusu pomeni najti pravo pot, ki vodi v življenje, ki ga zaznamuje
resnica. To je področje Boga Očeta, k njemu se namreč Jezus vrača,
in kdor mu bo sledil, ga bo tudi spoznal. Filip, še eden od učencev, želi
takoj videti Boga Očeta. Jezus pa mu odgovori, da ga je že videl in da
ga že pozna. Kdor je videl Sina, se pravi Jezusa, je videl tudi Očeta.
Jezus dela to, kar dela Oče, govori, kar pravi Oče. To, kar Jezus pravi,
je da, je eno z Bogom. Zaveda se, da tega ni lahko sprejeti niti verjeti,
zato pravi: če ne doumete ali ne verjamete v to skrivnost, verujte
zaradi del samih. Jezusova dela za časa njegovega življenja med
nami so bila znamenja njegove enotnosti z Bogom. Karkoli je delal,
govoril in učil, je jemal od Boga. Ker pa je Jezus eno z Bogom, bodo
ljudje v njegovem imenu počeli še večje stvari. Jezus ni navezan na
svoja dejanja, ne na svoj nauk, vse, kar si želi, je enotnost med
njegovim očetom in njegovimi učenci.
Tokratni odlomek nam nekako pripoveduje o večni povezanosti z
Bogom, o večnosti, ki jo je za nas pripravil Jezus. Kako si
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predstavljaš to večnost? Mar niso stvari, kot je lepota, glasba, sreča,
igra, radovednost, jabolčna pita in čaj z mlekom, dober vic in jok,
ki ga prinaša združenje z ljubljeno osebo, ekstaza telesne
intimnosti in čarobnost otroškega smeha že del življenja v Bogu?
Zakaj bi si ga ne želeli v večnosti skupaj z Jezusom?
radio.ognjisce.si (maj 2011)

Župnik je obiskoval družine v svoji župniji. Eni od družin je med pogovorom zastavil
vprašanje: »Ali kaj molite skupaj?« »Gospod župnik,« je odgovoril oče, glava družine,
»saj ob vsem družinskem natrpanem urniku nimamo časa za to.« Duhovnik ni odnehal:
»Če bi zbolel kdo od vaših, ali bi potem skupaj molili? Bi v tem primeru našli čas za
nekaj družinske molitve?« »Mislim, da bi,« je odvrnil oče. »Ali bi molili skupaj, če bi
se kateri od družinski članov za dlje časa odpravil od doma?« »Gotovo, da bi,« je
zatrdil oče. Župnik je tedaj odgovoril: »Spraševal sem zgolj zato, da bi spoznali, da vaš
problem glede molitve ni čas. Težava je v tem, ker mislite, da vam družinska molitev
ni potrebna, ko vam gre vse gladko.« Po: B. Rustja, Zgodbe za skladen zakon in družino
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Ob 18. uri šmarnice za otroke
Ob 19. uri za + starše Novak, Katarino Blažič in brata ter
Anito Vezonik
Ob 18. uri šmarnice za otroke
Ob 19. uri za + Jožefa Verdnika in vse + Verdnikove
Ob 18. uri šmarnice za otroke
Ob 19. uri za + Marijo Lesjak in Slavka Plošnika
Ob 18. uri šmarnice za otroke
Ob 19. uri za + Mihaela Sterdina, st. in Jožefo
Ob 18. uri šmarnice za otroke
Ob 19. uri Bogu in Devici Mariji na čast in v zahvalo ter v priprošnjo
Ob 17. uri v Josipdolu za + Rudolfa Bratkoviča in sorodnike
Ob 19. uri za + Ivana Petruna in starše
V Janezovem evangeliju Jezus kar petkrat obljubi svojim učencem
za pomočnika Svetega Duha. Pomočnik je tisti, ki tolaži in opogumlja.
Jezus zato obljubi učencem Tolažnika, ki bo vedno ostal pri njih. Tega
Pomočnika imenuje tudi »Duha resnice«. Njegova naloga je namreč
v tem, da jih bo vse učil in spomnil na vse, kar jim je povedal
Jezus. Skupnostim, ki jim je Janez posvetil svoj evangelij, je podoba
Pomočnika zelo veliko pomenila. Pomagala jim je, da so vzdržali v
sovražnem okolju rimske verske politike.
Toda kakšno vlogo lahko ima danes za nas? Meni zelo veliko pomeni,
da vem, da s svojo vero nisem sam. Ne stojim sam proti svetu, ki se
zapira pred vero. Čeprav se včasih kot menih zazdim samemu sebi le
relikt iz prejšnjih časov, sem vendar globoko prepričan, da je duhovna
pot prava pot v življenje. Na moji poti mi pomaga Sveti Duh:

Ob 10. uri
na Sv. Antonu
za + Marijo in
Ivana Strmšnika ter
brata Janka
Ob 11.30
za + Zdenko in
Janka Gorjupa ter
starše Breznik in
Kramljak

podarja mi gotovost, da je moja pot pravilna. In v svetu je mnogo
ljudi, ki se s svojo vero pogosto počutijo izgubljeni: na delovnih mestih
se samo norčujejo iz Cerkve, krščanske prireditve smešijo ... Tako se
pogosto počutijo s svojo vero zelo osamljeni. Podoba Tolažnika mi
pomaga, da ob vsem, kar se danes postavlja pod vprašanje, zaupam
temu, kar mi govori srce. V mojem srcu govori Sveti Duh in mi
pomaga, zame se zavzema, mi varuje hrbet. Lahko in smem misliti
drugače kot ljudje okoli mene. Smem drugače govoriti in drugače živeti.
S Svetim Duhom ob sebi se počutim samostojen in svoboden.
Sveti Duh nas hoče pripeljati do vse resnice. Dviguje kopreno, ki leži
nad vsem. Pod slednjo lahko nato spoznamo vso resnico.
Spregledamo, vidimo na dno, naenkrat je vse jasno. Šele po Svetem
Duhu lahko Jezusove besede razumem tako, da zadevajo mojo
konkretno situacijo, da postanejo zame besede življenja, besede, ki
me vodijo v življenje. Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje

Ob nedelji turizma … Razlogov, zakaj ljudje danes zapustijo domove in se odpravijo na
potovanja, je več in se razlikujejo pri različnih ljudeh. Nekaterim potovanje predstavlja
svojevrsten izziv, s katerim prekinejo vsakodnevno rutino in se preizkusijo, iz kakšnega testa so.
Novi kraji, novi ljudje, nove izkušnje predstavljajo ovire, ki jih je potrebno spoznati, osvojiti,
premagati in si s tem graditi svojo samozavest. Drugi na pot odidejo zaradi učenja, ki ga pridobiš v
nepoznanih situacijah, ki ti jih pot prinese »na pot«. Učenje iz izkušnje je veliko bolj vzgojno kot
učenje v učilnicah ali iz knjig. Vsak kraj ima nekaj edinstvenega, kar lahko nauči popotnike. Sicer
pa se ljudje na potovanjih lahko naučijo tudi nov jezik, spoznajo novo kuhinjo, kulturo, način
delovanja … In ker gre za učenje iz prve roke, znanje ostaja dalj časa. Tretji razlog je lahko širjenje
svojih obzorij. Na potovanju lahko odkriješ, da ni nujno samo enega načina delovanja, da drugje
ljudje drugače razmišljajo, kot razmišljaš sam. Težko si je predstavljati, kakšno je življenje drugje,
dokler ga ne vidiš na lastne oči. S tem se popotnikom odpira širši nazorski pogled nas vet. Spet
drugi se na pot podajo zaradi možnosti srečanja s samim seboj. Oddaljenost od doma daje
možnost, da preveriš svoje življenje in nanj pogledaš z razdalje. Način, kako premaguješ težave na
potovanju, ti kaže na to, kdo in kakšen si ter kaj želiš v življenju. Hkrati pa lahko na potovanju, kjer
morda stvari niso tako urejene kot jih imaš doma, ugotoviš, kako zelo si v vsakodnevnem življenju
obdarjen in da to, kar imaš za samoumevno, ni nujno tako. Pa naj gre za stvari ali za ljudi.
Potovanja so namreč krasna priložnost za obnavljanje in utrjevanje odnosov. Skupne izkušnje
namreč. Doživeti avanturo, pa naj bo ta v obliki tajske hrane ali potapljanja ali spuščanja po vrvi, so
skupaj z umikom iz vsakdanjika še dodaten razlog, zakaj so potovanja priljubljena. Da o tem, da
nam dajo možnost sprostitve in polnjenja baterij (duhovnih bogatitev) ter praznovanja, niti
ne govorimo. Po: M. Feltrin Novljan

V poletnih mesecih je krstna sobota … v juniju, 3. 6.; v juliju, 22. 7. in v avgustu, 19. 8.
2017. Starši novokrščencev, prosim, da se oglasite v župnišču ali me kontaktirate po
telefonu, vsaj mesec dni prej! Hvala za vaše razumevaje!
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

