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Umaknil se bom … si vzel čas
Včasih se umakni in si vzemi čas za to, da zapravljaš čas. Vzemi si čas in poglej
sebe, tako kot doslej še nikoli. Vzemi si čas in zadihaj, kot bi bilo to prvi ali zadnjič.
Vzemi si čas za to, da živiš in ljubiš, kot bi ne vedel, da je to tako. Vzemi si čas za
branje, spanje za hrano, razmišljanje, molitev…
Tako kot ekipe v nekaterih moštvenih športih, si v trenutkih največje napetosti vzemi »time
out«: da si oddahneš, pogledaš znova vse načrte, vzameš nov zalet in si »napolniš
baterije«. Sprejemaj čas tako, kot se ti ponuja, da te napolni z mirom in navzočnostjo. In
ko se odločiš, da si boš vzel čas, se ti bo ponudil v vsem svojem bogastvu. In zdaj, ko so
počitniški, prosti dnevi, si vzemi čas in pojdi na miren kraj, zapri oči in vso svojo pozornost
posveti dihanju. Vdihni ... izdihni … Pusti, da tvoja misel steče skozi vse telo, odkrij tesnobo
in se je osvobodi od nog do glave, ud za udom … Začuti se in zelo pozorno prisluhni
svojemu dihanju … doživljaj ga kot dih življenja. Vdihni in izgovori besedo Bog. Izdihnil,
vsakokrat z eno od naštetih besed: Duh, Življenje, Moč, Harmonija, Luč, Lepota,
Ljubezen … Za tisti čas, ki si ga namenil sam sebi, si določi nekaj posta za oči in ušesa,
ugasni televizijo, iPad, izklopi prenosnik, socialna omrežja, mobilni telefon …
Po: M. Čuk; Ognjišče 07/2012

Pon., 10. 7.

Amalija

Tor., 11. 7.
BENEDIKT
Sre., 12. 7.
Mohor in Fortunat
Čet., 13., 7.
Henrik
Pet., 14. 7.
Kamil de Lellis
Sob., 15. 7.
Bonaventura

Ob 19. uri
za + Adolfa Verhovnika ter starše
Ob 19. uri
za + sestro in brata ter mamo in očeta Koležnik
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Ob 19. uri
Za + Hildo Hudej
Ob 19. uri
Za + Miro Kresnik
Doma ne bo daritve – sv. maše!

Ned., 16. 7.

15. NEDELJA
MED LETOM

Ob 8. uri
Za + Viktorja
Pušnika ter Marijo
in Jožefa
Hrastnika

Ob 10. uri
na Sv. Antonu
na Pohorju
za vse + Elbejeve,
Barlove in
Peršetove

Poznal sem župnika, ki je bil v svojem poklicu izredno zagnan in do
vernikov zelo zahteven. Pred vsakim krstom je imel za starše in botre
posebna predavanja o dolžnostih, ki jih s krstom prevzemajo. Priprave
na prvo obhajilo so bile vestne in dolgotrajne. Še strožji je bil, ko je šlo
za zakrament sv. birme. Novoporočenci so morali prinesti potrdilo o
opravljenem predzakonskem tečaju, potem pa še poslušati dolge
župnikove razlage o svetosti krščanskega zakona. Tisti, ki so hodili k
njemu k spovedi, so vedeli povedati, da je mnogo spraševal, nalagal
težke pokore, v neredkih primerih pa odvezo odložil ali celo odrekel. V
cerkvenih oznanilih je pogosto naglašal, da ne delajo prav tisti, ki hodijo
k maši drugam. Vsi bi morali vsako nedeljo v domačo cerkev. Nekoč je
javno grajal tiste, ki prihajajo samo za velike praznike, rekoč, da jih tudi
takrat ni treba, saj so redni obiskovalcem v pohujšanje, v cerkvi
povečujejo gnečo, njihova vernost pa je skrajno vprašljiva. Zelo težko je
privolil na cerkveni pogreb neprevidenih in samo matično poročenih …
Če ga je kdo opomnil, da je prestrog, je dejal: »Še premalo zahtevam,
če pomislim, da gre za neumrljive duše, ki jih bo Bog od mene
terjal …«
Sosednji župnik pa je bil živo nasprotje. Od sebe in od vernikov je malo
zahteval. Srečen je bil, če je opazil le kanček dobre volje. Za vse, kar je
bilo slabo, je bil skoraj slep, iskreno pa se je veselil vsega lepega in
spodbudnega, tudi če je bilo tega malo. Mnogi so to njegovo dobroto
izkoriščali. Župnik je to vedel, a je v svoji dobrodušnosti znal reči:
»Vem, da me bo Bog na onem svetu klical na odgovornost. Če
bom že obsojen, naj bom rajši zaradi prevelike dobrote kot zaradi
prevelike strogosti.«
Kateremu od obeh daje prav današnji evangelij?
Obema, a nobenemu v celoti. Prvemu daje prav, ker je težil za
stoternim sadom, drugemu, ker je bil vesel trideseternega (in še
skromnejšega). Prvemu ne daje prav, ker ni razumel, da Bog
dopušča možnost samo trideseternega sadu, drugemu, ker je
spregledal sejalčevo željo po stoternem. Po: Beseda da Besedo

Blagoslov pred dopustom … Vozil sem se za znanci. Nisem poznal poti. Znašli smo se na
precej strmi vzpetini, prav na vrhu je bila prenovljena hiška. Že pred časom me je prosila, da bi
imela blagoslov hiše in Marijinega kipa. Mislil sem, da bo to en kratek obred in to bo to. Ko pa
sem zagledal množico, mi je bilo jasno, da gre za nekaj več … Najprej me je peljala do
Marijinega kipa … Stal sem tam in v mislih so mi polzeli prizori o katerih je pripovedovala …
Prometna nesreča z motorjem. Ko že misliš, da te ni več … in potem meseci in meseci v
bolnicah … Te krpajo, šivajo, sestavljajo zdrobljene koščice … Po dolgih mesecih se postaviš
na noge, seveda z berglami … Še vedno ima posledice. Toda, zdaj hodi brez bergel. Morda še
s strahom in negotovostjo, gotovo pa s pogumom. In z vero … Po blagoslovu je imela govor.
Čemu smo tukaj? Čemu ta blagoslov? Rekla je zelo preprosto. Želim se zahvaliti, da sem živa
… Dal sem ji podobico angela varuha. Rekel sem ji, da je dobro opravil svojo nalogo in da ji

želim, da jo opravlja še naprej. Nič ni pomišljala. Postavila ga je v nišo k Marijinemu kipu … Ko
sem odhajal mi je rekla: To sem hotela poprej narediti. Zdaj bom lahko šla na dopust … Ko sem
se vozil proti domu sem razmišljal, kaj je tisto, kar bi pred dopustom rad naredil … In verjamem,
da smo tukaj vsi na istem. Vsi imamo kakšen razlog za zahvalo.
Želim vam prijetne počitniške in dopustniške dni. Morda boste pred tem tudi sami rekli:
Želim se zahvaliti … Potem lahko grem na dopust. Dobri ljudje, srečno!
Pon., 17. 7.
Aleš
Tor., 18. 7.
Friderik
Sre., 19. 7.
Arsenij Veliki
Čet., 20. 7.
Apolinarij
Pet., 21. 7.

Lovrenc iz Brindisija

Sob., 22. 7.
MARIJA MAGDALENA

Ned., 23. 7.

16. NEDELJA
MED LETOM
KRIŠTOFOVA
NEDELJA
Blagoslov
avtomobilov in
nabirka MIVA
Ob 8. uri
na Sv. Antonu
za + Marijo in
Ivana Kramljaka
ter Marijo in
Nikolaja Urha
Ob 10. uri
pri
»Sv. Bolfenku«
LEPA NEDELJA

Ob 19. uri
za + Franca Turjaka, obl.
Ob 19. uri
za + Daniela Frica
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Ob 19. uri
za + Mihaela Zaveršnika
Ob 19. uri
za + Janeza Iršiča in sina Ivana
»Krstna sobota« - ob 19. uri
Za + Ivana Miheliča ter žive in + na Robnikovem
Sedaj, ko so učitelji in kateheti nekoliko na dopustu, jih lahko malo
podražimo. Otrok se pri julijskih in avgustovskih nedeljskih mašah najde
bolj malo. Če že kakšnega vidiš, se te lahko prime hudobna misel, če ni
morda zašel. No, pa si predstavljajte, da ste učitelj, vaši učenci pa nič
ne znajo. Ali pa, da ste katehet, pa vaših otrok ne bo k bogoslužju, ki –
za razliko od verouka – nekaj POMENI in PREDSTAVLJA za
kristjanovo duhovno življenje. Verjetno se ne bi dobro počutili, kakor se
ne počutijo dobro prenekateri kateheti. Morda bi bilo dobro, da rečemo,
da jih boli. Upam, da jih boli! Zato, ker te reči pač niso tako preproste.
Bolj kot si sedaj predstavljamo, nam je lahko v pomoč sejalec. Kateri
že? Ja, tisti vendar, ki nam je dve nedelji spregovoril o svojem
Božjem delu. O delu, ki ga tolikokrat ne razumemo. Mi bi njivo drugače
gnojili in prekopavali, vinograd na drug način obrezovali in škropili,
plevel populili, da bi se pokazal sad našega truda, on pa … Sejalec
nam je res nekoliko nerazumljiv. Ima čisto drugačne, za nas zastarele
metode. On zrnje trosi. Z največjim veseljem seje po njivi, ne da bi se
menil, kam bo seme padlo. Med trnje, na kamen ali ob pot, ali pa na
rodovitno zemljo, kamor spada. On že ve, da je tako dobro, in če je
seme Božja beseda, sejalec pa Bog sam, potem ne sme biti
dvomov. Ali pa, ko nam je nedavno, v nedeljo predstavil žetev. Ljulko bi
potrgali že zdavnaj, vem, pa nas Gospodar opozori, da bi se lahko
naredila škoda tudi na žitu. Kar počakajte! Ko bo pa žetev, bomo ločili
dobro od slabega. Takrat bo hudo za plevel!

za + Filipa
Ramšaka ter
vse + Ramšakove
in Hartmanove

Sejalec naj bo vsak učitelj! Koliko bolj tisti, ki uči svete stvari. Mar
naj obupa? Mar naj zaradi slabe letine naslednje leto nič več ne seje in
sadi? Dobro ve, da bo lačen, če ne bo spet poskusil. Ne neha oznanjati,
kljub temu da marsikatera beseda in seme padeta na povsem gluha
ušesa. Na koncu tudi ves izkupiček ne bo stoteren, a tudi če se samo
trideseteren, ni nič manj vreden. Še bolj, ker je bilo verjetno truda še
več, in če so bili pogoji slabi, je še dobro, da je sploh kaj rodilo.
Po: http://radio.ognjisce.si/sl/156/komentarji/14402

Dobro opremljeni za na pot v srečno življenje … Ko se boste pripravljali za dopustovanje in
boste jemali v roke počitniške pripomočke, naj vas spomnijo, da Bog želi biti z vami tudi na
počitnicah … NAHRBTNIK predstavlja stvari, ki jih nosimo s seboj. Bodimo previdni, tako kot
sicer v življenju, kaj polagamo vanj, da nam bodo stvari v njem res v korist, ne pa le v odvečno
breme! ARMAFLEKS ali LEŽALNA BLAZINA nas spomni na pregovor »kakor si boš postlal,
tako boš spal«. Ne zapravimo priložnosti za nabiranje dobrih izkušenj življenja! ZAŠČITNA
SONČNA KREMA, ki nas varuje pred opeklinami in posledicami UV žarkov, nas spomni na
potrebno »zaščito pred grehom«. Četudi je sonce prijetno in se mu radi izpostavljamo, nam
lahko tudi škodi. POTAPLJAŠKA OČALA izboljšajo pogled pod vodo. Velikokrat se v življenju
potopimo pod gladino in nič več jasno ne vidimo. Takrat si »nadenimo očala« in se spomnimo,
kaj smo se učili pri verouku, kaj smo brali v Svetem pismu, kaj smo slišali od modrih ljudi, kaj
nam je bilo razodeto v molitvi, da bomo bolj razločno videli in se veselili lepot življenja.
HLADILNA TORBA ohranja živila dobra in sveža. Ko bomo vanjo nalagali dobrote za svoje telo,
se spomnimo, da tudi duša potrebuje hrano. Počitniški čas in kraji nam nudijo dovolj
priložnosti, da obiščemo kakšno cerkev, gremo k maši, molimo v naravi, preberemo
kakšno dobro duhovno knjigo in tako damo hrano naši duši in ohranjamo povezanost z
Bogom. PRVA POMOČ je potrebna v primeru nezgod in nesreč. Tudi če se pojavi rana v
duhovnem smislu, če zanemarimo katero od dobrih del ali naredimo kaj slabega, kar prizadene
bližnjega ali Boga, je potrebno takoj ukrepati in rano oskrbeti. Vsakodnevno izpraševanje vesti,
molitev kesanja in sveta spoved nam povrnejo duhovno zdravje in spodbujajo, da se v
naslednjem podobnem primeru izognemo nezgodi. Teh nekaj omenjenih počitniških
pripomočkov naj nas spodbuja, da bodo tudi počitnice duhovno in telesno bogato
doživljanje časa znotraj vaše družine in z ljudi, s katerimi boste srečali.

Pa še to: LEPE NEDELJE v poletnih mesecih …
Pri »Mariji« - sv. Maksimilijan Kolbe 14. 8. ob 17. uri, LEPA - JERNEJEVA NEDELJA v
župnijski cerkvi 20. 8. ob 10. uri (duhovni voditelj lazarist g. Jože Planinšek CM) in na
Janževskem vrhu – Mučeništvo Janeza Krstnika 3. 9. 2017 ob 11.30.
Vsi svetniki gojijo veliko pobožnost do svete Device;
nobena milost ne pride iz nebes, ne da bi šla skozi njene roke. (sv. Janez Maria Vianej)
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

