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Devetdnevnica k sv. Antonu Padovanskemu

Sveti Anton, poznamo tvojo moč in občudujemo tvoje številne čudeže. Sam Jezus je prišel
tebi v naročje kot ponižen otrok. Prosi zame Dete Jezusa v teh mojih željah in potrebah
(…). Ko si posnemal Gospoda, si bil usmiljen do grešnikov. Ne glej na mojo nevrednost,
ampak prosi Boga, naj pokaže svojo slavo s tem, da usliši moje prošnje.
Sveti Anton, sodeloval si z Božjo milostjo in si se ves predal Bogu, vse si izročil Kristusu
in svojim bližnjim. Z vsem življenjem si slavil Boga. Zato si zame zgled svetosti, ki mu želim
slediti. V nebesih večno hvališ in čisto od blizu slaviš Boga, Kralja kraljev. S svojega svetega
mesta izročaj Bogu moje prošnje in daj, da se ti pridružim v večni slavi. Amen.
Očenaš, zdravamarija, slavaočetu. Sveti Anton, prosi za nas! Amen.
Pon., 5. 6.

MARIJA, MATI
CERKVE
Tor., 6. 6.
Norbert
Sre., 7. 6.
Robert
Newminstrski

Čet., 8. 6.

Medard

Pet., 9. 6.
Primož in Felicijan
Sob., 10. 6.
Kvatrna sobota
Ned., 11. 6.

SVETA TROJICA

Marija, moja Mati, prosim, prevzemi danes skrb zame
in za vse tiste, s katerimi se bom danes srečal. (bl. Edvard Poppe)

Ob 19. uri za + Ano in Antona Hrastnika – po maši
srečanje članov ribniškega ŽPS-ta
Ob 19. uri
za + sestro in brata ter mamo in očeta Koležnik
DAN DUHOVNIŠKEGA POSVEČENJA - »Dies sanctificationis«
v romarski cerkvi Sv. Trojice v Slovenskih goricah
Ob 10.00 premišljevanje p. Branka Cestnika CMF o lepoti duhovniške
duhovnosti in ob 11.00 slovesno somaševanje –
vodi msgr. Alojzij Cvikl DJ nadškof metropolit
Doma ne bo daritve – sv. maše!

Ob 19. uri
za + Julijano in Ignaca ter Franca Miklavca
Ob 19. uri
za + Vido Pungartnik in Tino Perme
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Naše življenje je polno skrivnosti. Skrivnostna je mrtva narava,
skrivnostna živa, skrivnostno je vesolje, skrivnostna sta prostor in čas,

Ob 7.30
za + Nevenko
Mrak
»LEPA
NEDELJA«
na Sv. Antonu
na Pohorju
ob 9. uri
za + Ljudmilo
Kristan
ob 10. uri
slovesna daritev
s procesijo
z Najsvetejšim
za + očeta
Edvarda in stare
starše Petrun
za + Angelo
Žvikart
Duhovni voditelj:
lazarist g. Jože
Planinšek CM

največja skrivnost pa smo ljudje. Kdor dopušča skrivnost, dopušča
obstoj nečesa, kar ga presega. Zato se nekaterim upira, da bi skrivnosti
priznali. Bojijo se, da bi ob njih postali majhni. Priznati skrivnosti pa
lahko pomeni možnost, da ob nečem, kar je veliko, tudi sam postajaš
velik. Tako je z našim krščanskim priznavanje skrivnosti Boga
Očeta, Sina in Svetega Duha. Nikoli ne bomo mogli pretočiti tega
neskončnega oceana v našo plitvo peščeno jamico. Tistih nekaj
kanglic, ki jih pa le moremo zajeti, nam daje slutiti, kaj šumi v njegovih
globinah. Šumi moč, ki ustvarja, šumi modrost, ki ureja, šumi
lepota, ki razporeja. Če se nam kdaj zdi, da je ta moč neukročena, ta
modrost nedorečena in ta lepota neurejena, je najbrž zato, ker nam
manjkajo ustrezan merila. Naslednji šum, ki ga zaznamo, je šum
življenja. Naš Troedini Bog je živi Bog in Bog živih. Vse, kar na zemlji
raste, je presajeno k nam iz njegove drevesnice. On domerja let
pticam, stopinje zverem in pota ribam. On vdihuje nam ljudem
oživljajočega duha, po katerem postanemo njegova podoba. Že nas
preseneča nov šum, šum ljubezni. Oče, Sin in Sveti Duh so eno
samo osrečujoče pretakanje ljubezni; so večna ljubezenska
izmenjava vsega, kar so in kar imajo. Tako se dajejo drug drugemu
in tako drug drugega sprejemajo, da je njihovo ime En sam Bog!
Najlepše pa je, da je ta Troedini nas ljudi privzel v svoj ljubezenski
krog. Bog Sin je postal naš Brat. V njegovih žilah šumi naša kri in v
naših njegova. Po njem smo člani Božje družine, sprejeti v krog večne
Božje ljubezni Skrivnost, ob kateri človeška majhnost postaja
božansko velika. Po: F. Cerar, Evangelij na prepihu
Dekanija Radlje – Vuzenica vabi na dekanijsko srečanje družin
»RADOST (v, iz …) LJUBEZNI« … ob 15. uri na Muti – gostje:
zakonca Melita in Gregor Čušin in p. Janez Ferlež

PRIŽGI SVETILKO … Zavedaj se, da so svetilke štiri.
Prva je svetilka Božje besede, o kateri je zapisano: »Tvoja beseda je svetilka mojim
nogam, je kakor luč na moji stezi« (Ps 118,105). Bodi pozoren, da najprej govori o »nogah«
in potem o »stezi«, kajti ko slišimo Božjo besedo, je najprej razsvetljeno naše srce, potem
začnemo hoditi s pravimi koraki. Druga je svetilka dobrih del, o katerih je zapisano: »Vaša
ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane (Lk 12,35). V rokah imamo prižgane svetilke
takrat, ko svoje bližnje razveseljujemo z dobrimi deli. Tretja je svetilka namenov srca. Ti
osvetljujejo vsa naša dobra dela. Matej piše: »Svetilka telesa (tvojih dejanj) je oko (tvoj
namen). Če je torej tvoje oko zdravo, bo svetlo vse tvoje telo« (Mt 6,22). Četrta je svetilka
človeške narave Jezusa Kristusa, o kateri Luka pravi: »Katera žena, ki ima deset drahem,
…« (Lk 15,8). Gospod je rekel: »V tistem času preiščem Jeruzalem s svetilkami,« kar
pomeni, da bo preiskal vsakega posameznega kristjana. Preiskal ga bo s štirimi svetilkami:
Ali je potem, ko mu je bila oznanjena Božja beseda, poboljšal svoje življenje? Ali
svojim bližnjim sveti s svetilko dobrega zgleda? Ali svoje delo opravlja s pravilnim

namenom? Ali svoje življenje uravnava po uboštvu in ponižnosti Jezusa Kristusa?
In tedaj bo kaznoval vse tiste, ki zaupajo v svojo moč in vztrajajo v svojih grehih.
Sv. Anton Padovanski (+1231), manjši brat, je bil priljubljen pridigar.
Pon., 12. 6.
Eskil
Tor., 13. 6.

ANTON
PADOVANSKI
Ob 19. uri
Bogu in Devici
Mariji na čast
za dušno in
telesno zdravje
Sre., 14. 6.

Valerij in Rufin
Čet., 15. 6.
SV. REŠNJE
TELO IN KRI

Ob 8. uri
za + Marijo in
Rudolfa Hüttla ter
Zvonka Pokorny
Ob 19. uri
za + Vido Krivec,
Amalijo in Viktorja
Mravljaka ter
Franca Kramljaka

Ob 19. uri
za + Ivana Zapečnika
Romarski shod na Sv. Antonu na Pohorju
Ob 8. uri za + župnika Štefana Žemliča
Ob 9. uri na čast sv. Antonu Padovanskemu za dušno in telesno
zdravje ter očeta in brata Antona Reflaka
Ob 10. uri za + Amalijo Petrun
za + Jožeta Merzdovnika in sorodnike
za vse + Smodejeve in Cvetko Bobovnik
Duhovni voditelj: msgr. Alojzij Cvikl DJ nadškof metropolit
Doma ne bo daritve – sv. maše!
SKRITI BOG … V kakšnih trenutkih življenja, sem imela občutek, da se
Bog rad igra skrivalnice. Ni ga bilo, ni spregovoril preko svoje besede,
ni se dal najti. In obratno – kjer ga nisem iskala in pričakovala, se je dal
najti, se mi je približal. Podobno izkušnjo, se mi zdi, so imeli Izraelci v
stari zavezi. Bog je bil z njimi v oblačnem ali ognjenem stebru,
spregovoril je v šumljanju vetra ali gorečem grmu. Presenetil jih je s
svojo prisotnostjo. Prav tako jih je presenetil v majhnem otroku, ki se je
rodil v Betlehemu. Niso ga vsi prepoznali. Ne takrat in ne pozneje,
četudi je govoril besede življenja, delal znamenja in izpolnil prerokbe.
Obljubil nam je, da bo vedno z nami, da je vedno z nami. Tudi pod
podobo kruha, v evharistiji. Pred to skrivnostjo se znajde vsak. Vsak
se mora soočiti s to skrivalnico. Tako preprosta je, tako velika je, tako
nedoumljiva je. »Molim te ponižno, skriti Bog nebes, ki v podobi
kruha tajno bivaš res,« je bil odgovor Tomaža Akvinskega in ga za
njim ponavljamo mnogi. V teh besedah se nam nakazuje drža, ki nam
edina pomaga prodreti v to skrivnost: MOLIM TE PONIŽNO. Je
skrivnost, ki jo lahko razumemo le na kolenih, v molitvi. Pravzaprav je
verjetno niti ne bomo razumeli, saj ne gre zato, da bi jo razumeli, ampak
da bi jo sprejeli, molili in se ji čudili. Da bi jo prepoznali kot veliko
skrivnost: BOG SE SKRIVA, DA BI GA PREPOZNALI. RAZODEVA
SE NAM, KO SE SKRIVA. Čeprav je skrit in bo takšen ostal, ga vendar
lahko prepoznamo. Naj ga naša vera razkriva.
s. Anka Kogelnik, uršulinka, je voditeljica novink v Rimu.

Pet., 16. 6.
Beno
Sob., 17. 6.
Rajner

Ob 19. uri
za + Elizabeto in Alojza Najžarja
Doma ne bo daritve – sv. maše!

Ned., 18. 6.

11. NEDELJA
MED LETOM
Ob 8. uri
na Sv. Antonu
za + Branka
Repnika
ZLATA MAŠA
salezijanca
g. Iva Miklavca
SDB
Ob 10. uri
za + starše Žigart
ter 2 brata in
sestro
za + Marijo in
Ferdinanda
Ladineka in
sina Milana
za + Ivana
Klemenca, obl.
… po maši
sledi agape
pred cerkvijo …

Pustiti vse, kar imaš, in slediti Jezusu, njegovemu klicu …, pustiti vse,
prevzeti naloge, se odločiti za pričevanje …, stopiti v žetev. To je bila
vedno avantura in vedno bo nekaj, kar preseneti poklicane in tudi druge
ob njih. V to avanturo smo tako ali drugače poklicani prav vsi, ki
želimo in hočemo biti kristjani: Jezusovi učenci, prijatelji, bratje,
pričevalci današnjega časa. Jezus pa ob tem vedno znova kliče
nekatere, da ne bi bili samo njegovi prijatelji, Božji otroci, pristni kristjani,
temveč da bi bili na poseben način njegovi tesni sodelavci. Kliče ljudi,
po katerih bi lahko na poseben način nadaljeval svoje odrešenjsko
poslanstvo med nami. Zato nekatere kliče na »svojo njivo« s posebno
nalogo, da bi postali redovniki, redovnice, misijonarji, misijonarke,
duhovniki ali diakoni. Tako bi njihovo življenje bilo kar najbolj podobno
Jezusovemu. Postali bi dar za druge. Morda pa tudi mene dobri Bog
kliče, da bi po svojih močeh postal njegov še boljši pričevalec, apostol v
okolju, kjer živim. Pri trudu, da bi poglobili svoje pričevanje, nas pogosto
ovirajo naši »navidezni« strahovi. V tem pogledu moramo vedno imeti
pred očmi, da so tudi apostoli čutili podobne strahove (morda še hujše),
pa so vendar pogumno odgovorili in šli za Jezusom. Zaupali so
njegovemu navdihu in modrosti. Bolj kot sebi in lastnim načrtom so
zaupali njemu, ki jih je v svoji ljubezni ustvaril in poklical. Njemu, ki
je zanje imel izdelan načrt, še preden so bili poklicani v življenje. Koliko
pa mu jaz upam zaupati? Kaj bom storil, če se njegov ljubeči
pogled ustavi tudi na meni ter me povabi in pokliče na žetev? Kako
bom reagiral-a, če morda pokliče v duhovniško službo ali med
misijonarje mojega prijatelja, sorodnika, otroka oz. med redovnice
mojo najboljšo prijateljico, sosedo, hčer …
Po: I. Platovnjak, Gospod, ali kličeš tudi mene?

Marko Jernej pripoveduje … Na moj god, na praznik evangelista Marka, je evangelij, v
katerem Jezus govori: »Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite gospoda žetve, naj
pošlje delavcev na žetev!« Bil sem morda v petem ali šestem razredu gimnazije. Ta
odlomek mi je dal misliti. Na moj god, ki je tudi moj krstni dan, ta evangelij? Ali je to
nekakšen namig ali vabilo? Stopil sem k vzgojitelju g. dr. Francetu Ciganu – bivali smo v
Heimlingerju. Vprašal sem ga: »Ali je to nekakšen klic? Se naj odločim za duhovništvo?«
Odgovor zame takrat ni bil zadovoljiv. Glasil se je nekako tako: »Marko, če misliš ja, sledi
mu; če pa dvomiš, čakaj, da boš TI prepričan! Svetovati ti ne morem k ničemu, vse
naj bo tvoja odločitev, ker boš svoje življenje moral živeti sam, prav tako tudi vse
stopnje do tja – tako ali tako! Molil pa bom zate, da se boš odločil, kakor je Božja
volja.« Hvala lepa, sem si mislil in večkrat premišljeval o njegovih besedah. In prav so mi
g. Cigan svetovali: sam se moram odločiti in tudi živeti to, za kar sem se odločil.
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