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Leto XXI; številka 496 datum 24. 12. 2017

Zgodilo se je v majhni vasi, / natančneje v mizarjevi delavnici. Ko se je mojster nekega dne
mudil v mestu / je njegovo orodje sklicalo zborovanje. Razpravljali so o tem, / da bi iz svoje
srede izključili nekatere člane. Spregovoril je prvi: »Izključiti moramo našo članico žago.
Grize in škripa z zobmi. Ima najbolj ujedljiv značaj na svetu.« Drugi se je hudoval: »Ne
morem več trpeti med nami našega člana obliča. Ima oster značaj / in oguli vse česar
se dotakne.« »Član kladivo,« / se je oglasil tretji, / »ima težak / in nasilen značaj. Rekel
bi, / da je pravi pretepač. Izključimo ga!« »In žeblji? Ali lahko živiš z nekom, / ki tako
zbada? Naj odidejo! In pila / ter rašpa? Drgneta / in povzročata stalno trenje.
Izključimo tudi brusilni papir, / saj zna samo praskati!« Pogovor med mizarskim
orodjem je postajal vse bolj glasen. Govorili so vsepovprek. Kladivo je hotelo izključiti pilo
in rašpo … ti dve pa sta hoteli izključiti žeblje in kladivo … Na koncu zborovanja so vsi
izključili vse. Pomirili so se ob mojstrovem prihodu …
Vsi so utihnili, / ko je stopil k delovni mizi … Vzel je desko / in jo z ostro žago prežagal …
Zgladil jo je z obličem, / ki oguli vse, česar se dotakne … Vsi so prišli na vrsto. Sestra sekira,
/ ki tako hudo rani … sestra rašpa, / ki ima tako robat jezik … in brat brusilni papir, / ki
praska … vsi so takoj zatem začeli svoje delo. Mojster je zate vzel v roke brate žeblje, / ki
zbadajo … in kladivo, / ki udarja.
Uporabil je vse orodje, / ki ima tako slabe lastnosti … in je naredil zibelko.
Čudovito zibelko, / da bo sprejela otroka, / ki se bo rodil …
Da bo sprejela Življenje.
Tudi ljudje pogosto izključujemo drug drugega. Zato …
… ker je značaj enega oster … drugega zbadljiv … tretjega robat, / da rani vse okoli sebe.
Lahko pa stopimo skupaj / in tudi s svojimi pomanjkljivostmi začnemo pripravljati zibelko, /
prijetno ležišče za Božje Dete.
Božični angeli naj v tvoje življenje prinesejo lahkost, svežino, svobodo in širino
in dajo tvoji duši poleta, da se boš dvignil nad vsakdanje in boš oporo črpal iz nebes.
Želim ti/vam božičnega angela … Fredi, župnik

Pon., 25. 12.

BOŽIČ Gospodovo
rojstvo

Ob 10. uri
na Sv. Antonu na
Pohorju
za + Marijo Ričnik

Ob 11.30
za + Marka Urha

Ne poznam človeka, ki se mu ob pogledu na otroka ne bi razjasnil
obraz, ki se mu ne bi zaiskrilo v očeh. Vsak otrok je trajno ponovljeni
čudež življenja. Saj bi se učlovečenje Boga prav lahko zgodilo
drugače, kot se je. A se je ravno po otroku in v njem. Vsi poznamo
božično zgodbo in nadaljnji tek dogodkov med Betlehemom, Egiptom in
Nazaretom. Vsi imamo tudi svojo izkušnjo z božičem in svetim večerom.
Težko bi našli človeka ne glede na veroizpoved ali siceršnje prepričanje,
ki ne bi vedel, kaj so jaslice in zvezda repatica. Pa zvezdice božje, ki
migljajo lepo …, in pastirci vi, al' ste kaj slišali … in ona nadvse
stara pesem, tako draga tudi Trubarju: kakor sonce skuz glaž gre,
glaž ta se ne razbije, v glihi viži rojen je naš Jezus od Marije. Sveta
noč, blažena noč … zveni v isti melodiji v vseh jezikih enako milo in
spravljivo. Znano je, da je za božič na sveti večer že mnogokrat na
bojiščih utihnilo orožje. Ali bo tudi letos tako? Ozračje božičnega
praznika diši po blagem, skupnem, nesovražnem, solidarnem,
prijateljskem. V čem je potem silna moč božičnega praznika z mašo
svetega večera, s polnočnico, zorno in dnevno sveto mašo – liturgično
enako slovesnega dne tudi pri pravoslavnih in evangeličanskih bratih po
veri. In kratko malo vseh ljudi, ki v srcu dobro mislijo. Moč božiča kipi
iz učlovečenosti božjega Usmiljenja, ki je vseobsežno, enako
naklonjeno do ljudi vseh kultur in ras in izobrazbe; namenjeno vsem, če
se tega zavedajo ali ne, če to dejstvo sprejemajo ali pa ne. Čisto vodo
bi metal na platno, pravi Ivan Pregelj, kdor bi hotel narisati
usmiljenje nebes. Neizrazno je. Prav res; ne z besedo ne z gibom, ne
z barvo; s človeško močjo pač ne. Pa se v prostoru in času zgodi, kar je
napovedoval davni prerok, češ … in ti, zemlja Judova…, ti pa,
Betlehem Efráta…, iz tebe mi pride tisti, ki bo vladal v Izraelu,
njegovi izviri so od nekdaj, iz davnih dni. Prostor za rojstvo
ljubezni, dobrote, usmiljenja v podobi nebogljenega, celo
brezdomnega otroka. Dete rajsko, Dete milo, betlehemsko,
begunsko; materino, rejnikovo, naše … ima to silovito moč, da
mehča človeško trdoto in samo zato si znamo in celo hočemo biti
prav o božiču prijateljsko blizu. Veroučenci so na moje vprašanje, kaj
ta čas želijo slehernemu človeku na zemlji, v en glas odgovorili:
… ljubezen in mir. Mir ljudem na zemlji, ki so blage volje…
Ali nam ni to voščilo od nekod znano? Je vse zaman, to je povedal že
Silesius, če se Betlehem ne rojeva v našem srcu.
BOŽIČNI MIR IN BLAGOSLOV VAM ŽELIM!

Tor., 26. 12.
ŠTEFAN
Dan
samostojnosti

Ob 8. uri - Blagoslov vode in soli
za + Zofijo in Štefana Tompa ter Zdenka Neuwirta in Cecilijo West
Ob 10. uri na Sv. Antonu na Pohorju
za + Janka Strmšnika in starše

Sre., 27. 12.
JANEZ

Doma ne bo daritve – sv. maše!

Čet., 28. 12.
NEDOLŽNI
OTROCI
Pet., 29. 12.
Tomaž Becket
Sob., 30. 12.
Janez Boecardo
Blagoslov otrok
Ned., 31. 12.

SVETA
DRUŽINA
Blagoslov otrok
Ob 8. uri
za + Rudolfa
Sgerma
Ob 10. uri
na Sv. Antonu
na Pohorju
za + Marijo Ovčar
Ob 11.30
za + Silvestra
Hrastnika in
sorodnike

Drugi sveti večer
Silvester (Silvo)
Blagoslov doma
na staro leto

Ob 17. uri
za + Jožefa Miklavca in sina Jožefa
Ob 17. uri
Za + Janeza Iršiča in sina Ivana
Ob 15. uri v Josipdolu za + Marijo in Rudolfa Hüttla ter
Zvonka Pokorny in vse + Vajsove
Ob 17. uri za + Rozo in Franca Mraka
Upam, da vas danes, na nedeljo, na praznik svete Družine navdaja
veselje, veselje vsakega nad svojo družino. Upam, da ste v tem
prazniku družine ponosni na svojo družino, vsak na svojo ženo, na
svojega moža, na svoje otroke, otroci na svoje starše. Ne zaradi
tega, ker so vaše družine idealne, ne zaradi tega, ker bi bile naše
družine popolne, pač pa zaradi tega, ker si prizadevamo za to, da bi bili
naklonjeni drug drugemu, da bi sprejemali drug drugega, in da bi v
tej odprtosti za življenje, v odprtosti za sočloveka izpolnjevali
Božjo voljo. Družina je tisti prvi in najpomembnejši prostor, v
katerem ima človek zavetje, v katerem ima oporo, v katerem lahko
stoji in raste v samostojnost, iz katerega lahko odhaja pokončno in
v katerega se lahko vedno znova vrača za pot, da more postati
pokončen. In če mu vzamemo družino, potem bomo dobili nekoga, ki
ne bo imel nobene opore več. Človeka brez opore pa lahko premika
čisto vsaka sapica, niti vetra ni potrebno. Lahko ga vodiš od police do
police, od ponudbe do ponudbe in mu neprestano obljubljaš, kaj mora
vzeti, česa se mora oprijeti zato, da bo zadovoljen, da bo srečen, da bo
njegovo življenje izpolnjeno. Ne bo. Izpolnjeno življenje je lahko samo
v družini, v kateri si sprejet in v kateri sprejemaš druge, v kateri si
ljubljen in v kateri ljubiš. Slišali smo, kako je Simeon vzel Jezusa v
naročje. Ali si predstavljate, s kakšno nežnostjo ga je držal. Spomnim
se, kako je brat prvič držal v naročju svojo prvorojenko, kako je bil
simpatično in nežno neroden. Verjamem, da ste bili bolj ali manj takšni
vsi očetje in v prvem trenutku tudi mame. V tem je nekaj pomenljivega.
Otroka moraš vedno jemati v naročje, k srcu z nežnostjo, previdno,
da ga ne poškoduješ, da ti ne bi zdrsnil iz rok. Vedno mora ostati v
tvojem naročju, čeprav v različnih starostih, na drugačen način.
Vedno ga je treba držati v svojih rokah pred Gospodom, v templju,
da ti bo Gospod odkrival, na kakšen način bodi mama, in na
kakšen način bodi oče, ko je star eno leto, ko pride v puberteto in
ko začne odhajati od doma. Po: S. Zore, radio.ognjisce.si

Ljubezen je pojav večnega v naši časnosti, zato nikoli ne mine!
Anselm Grün

NENAVADNE ZGODBE, KI JIH JE ZAPISAL NEZNANI EVANGELIST
ADVENTNA AKCIJA 2017 - 11. dan: ZGODBA O NENAVADNEM
Tesarjev sin se je povzpel na goro. Ljudje so prišli za njim, in on jim je govoril:
»Blagor vam, kadar ste brez skrbi, čeprav zjutraj ne veste, kje boste zvečer spali in zvečer
ne veste, kaj boste zjutraj jedli. Blagor vam. A ne bodite brezskrbni. Kajti: delavec je vreden
svojega plačila, zaradi dela, ki ga opravi, ne zaradi dela, ki bi ga lahko opravil!
Blagor vam, če se vam nihče ne smili! Tudi vi se ne smilite nikomur, še najmanj sami sebi.
Kajti s tem dvomite v Božjo pravičnost! Bodite pa usmiljeni … do vseh, tudi do nasprotnikov
in sovražnikov … in usmiljenje vam bo izkazano. Če ne prej, v Božjem kraljestvu.
Blagor vam, ki jokate. To pomeni, da čutite. Da trpite. Da ljubite. Da živite. Jokajte, a se ne
cmerite. Vzdihujte, a ne jamrajte. Tóžite, a ne obtožujte. Solze so reka: na enem bregu je
jok, na drugem smeh. Blagor vam, če zgradite most.
Blagor vam, če vas boli srce. To pomeni, da ga imate. Če vas boli, je ranjeno. In če je
ranjeno, je odprto. Blagor vam, če ste odprtega srca.
Blagor vam, če vas boli srce, tako da vas vse boli. To pomeni, da se vaše srce širi. Da je
vaše telo premajhno za vaše srce. Blagor vam, če ste širokosrčni.
Blagor vam, če se vam srce razširi v oči. Pomeni, da gledate s srcem. In da vidite, ne le
opazujete. Da pristopite, ko se je treba približati in se umaknete, ko je treba dati prostor. Da
molčite, ko ni treba govoriti in so besede odveč, ter spregovorite, ko je treba in ko je prav.
Če lažejo, govorite resnico.
Če obrekujejo, povejte kaj lepega.
Če sovražijo, ljubíte.
Če jočejo, jim brišite solze.
Če se smejejo, se smejte še vi.
Če se posmehujejo, posvarite.
Če udarijo, nastavite še drugo lice. Če udarijo še enkrat, vprašajte: Zakaj? In če udarijo še
tretjič … ljubíte!
Blagor vam, če ste tako širokosrčni in hkrati tako majhni, da morate nositi srce na dlani,
čeprav vam ga lahko zbijejo iz rok, vržejo v blato in poteptajo. Ljubíte! Blagor vam.
Ljubíte, če tudi se sami sebi zdite naivni. Ljubíte, čeprav vam rečejo, da ste neumni. Ljubíte,
četudi vas zmerjajo z norcem!
Blagor vam, če delate dobro, pa vas ljudje sploh ne opazijo. Tudi sol v kruhu je neopazna,
a daje okus. Bodite sol! Blagor vam, če se ne skrivate, ko je treba pokazati pravo pot, kljub
temu, da vas bodo verjetno obtožili, da se postavljate. Tudi luč postavijo na visoko mesto,
da razsvetli temo. Bodite luč!
Blagor vam, če verjamete mojim besedam, čeprav sem le tesarjev sin. Tesar me je vzgojil,
a rodil me je Oče. Božji sem. V blagor vsem!
Blagor vam, če Boga slišite v mojih besedah in če slutite njegov pogled v večerni zarji in
sončnem vzhodu … njegov dih v vetru … njegove stopinje v valovih …
Blagor vam, če ga vidite v meni.

Blagor vam, če molite. In če v molitvi Bogu lahko rečete Oče. To pomeni, da imate na zemlji
očete in mame… ki vas ljubijo tako in toliko, da v njihovi ljubezni spoznate božjo ljubezen
in prepoznate Boga kot Očeta.
Blagor vam, če imate Boga za Očeta. To pomeni, da ste moje sestre in moji bratje.
Blagor vam.«
POGOVOR IN DEJAVNOST
 O čem pravzaprav govori današnja zgodba? O čem govori Tesarjev sin?
 Kateri del ste si najbolj zapomnili? Kaj vam je najbolj nenavadno?
 Kdaj ste vi sol? Da delate dobro, da delate stvari boljše, čeprav zelo neopazno?
ZA ZAKONCA
Izberita en odstavek govora Tesarjevega sina. Poglobita se vanj in razmislita, kako to živita,
udejanjata v vsakdanjem življenju. Se zavedata, da je to »blagor vama!«?
MOLITEV
Danes zmolite Oče naš. Molite ga počasi, razmislite vsako besedo. Naj bo ta molitev res
posvečena Očetu v nebesih. Po: iskreni.net
Adventna akcija: OTROCI ZA OTROKE – Svetovna otroška misijonska akcija
Z adventom otroci kot običajno vstopajo v akcijo otroci za otroke. Adventni koledar so prejeli
pri Miklavžu ali pri rednem verouku. Adventno akcijo bomo sklenili na praznik Jezusovega
krsta. Starši! Vzpodbudite otroško radodarnost. Otroci! Bodite radodarni. Bog lonaj in hvala!
Pon., 1. 1. 2018
MARIJA, BOŽJA
MATI
NOVO LETO

Ob 10. uri
na Sv. Antonu
na Pohorju
za + Čavkove
starše ter sestri
Antonijo in Emilijo
Ob 11.30
za + Leopoldino
Roškar in Janeza
Pliberška

(NOVO)LETNA POJEDINA … Tako. Odštela sem še zadnje minute in
zadnje sekunde starega leta. Moje misli pa so že usmerjene k novemu.
In ker rada pečem, sem se odločila, da bom letos pekla. Prav poseben
kruh z imenom Leto 2018.
Gospod mi bo priskrbel moko. 365 polnih meric. Morda belo, morda
(pol)črno, mogoče gladko, včasih ostro, včasih polnozrnato … Iz vsake
se da narediti čudovito pecivo, ni pa vsaka všeč vsakem. A če se bom
potrudila, bo vsak kolač (vsaj) užiten.
Moj kvas je molitev; brez nje bo moje leto zbito, pusto, brez tistega
posebnega okusa in »sočnosti«. Molitev bo moje leto naredila polnejše,
večje, bogatejše in boljšega okusa.
Tudi brez soli ali sladkorja bo šlo težje. Ozirom manj okusno. Torej
dodam ščepec vsakodnevnih nasmehov in obilo prijaznosti; a ne
preveč, da ne bo kolač presladek – osladen.
Osnovo imam, lahko začnem peči. Vendar – ne bo kolač prepust? Zato
ga bom obogatila; moje sadje (in drugi možni dodatki) so dobra dela.
Več ko jih bo in bolj ko bodo neopazna, lepši in prijetnejši bo okus.
Da se bo kolač lepo spekel, potrebujem toploto Božjega blagoslova:
Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo …

Nikoli ne pečem samo zase; majhne količine se ne splača, od velike bi
preveč ostalo, poleg tega pa je jesti sam dolgočasno. Zato bom svoj kruh
raje delila z drugimi. Itak smo po božjem posinovljenju vsi sestre in
bratje. Pa še prav je, da dobre stvari čim bolj delimo naokoli, tako kot
so pastirji nekoč razdelili veselo novico o rojstvu Sina.
Marija, Božja Mati, pa je vse te besede ohranila in jih premišljevala v
svojem srcu. Lepo (in okusneje) bo, če bom znala prisluhniti drugim
in v srce shraniti njihove želje glede mojega kruha …

Marija Burnik je žena in mati.

Tor., 2. 1.
Bazilij in Gregor
Sre., 3. 1.
Ime Jezusovo
Čet., 4. 1.
Angela
Pet., 5. 1.
Simeon
Sob., 6. 12.

GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE
Sv. trije kralji
Gašper, Miha in
Boltežar

Blagoslov vode
in soli
Prva sobota
Ob 8. uri
za + Jožefo in
Jožefa Zaveršnika
Ob 10. uri
na Sv. Antonu
na Pohorju
za + Rozo Kramljak
ter sina Albina in
Franca
Ob 17. uri
za + župnika
Franca Bračiča

Doma ne bo daritve – sv. maše!
Rekolekcija – duhovniško srečanje v Vuhredu …
V dober namen
Prvi četrtek - ob 17. uri
za + Daniela Frica
Prvi petek - ob 17. uri za + Nevenko Mrak, obl.
Tretji »sveti« večer - Blagoslov doma
O nadvse sveti in modri možje! Ko ste vkorakali v Jeruzalem in
spraševali o novorojenem kralju, se je vznemiril Herod in »ves
Jeruzalem z njim« (Mt 2,3). In tudi danes bi brez dvoma povzročili
precej vznemirjenja. Ne zaradi razkošne oprave, zaradi katere vas je
ljudska domišljija naredila za kralje. Tudi ne zaradi spremstva kamel in
velblodov! Tako kot nekdaj v Jeruzalemu ljudje niso nič vedeli o
Odrešeniku, tako danes ljudje nič nočejo vedeti o Njem! Že sama
misel na Boga ljudi vznemiri, kaj šele, če kdo o Njem spregovori na
glas. Ampak je hecno, in vi trije, ki ste trije modri, se boste brez dvoma
nasmejali, da človek, ki se deklarira za ateista ter potemtakem trdi,
da Boga ni in da vanj ne verjame, trepeče ob vsaki omembi
Njegovega imena, Njegove podobe pa se boji kot hudič križa, če
mi dovolite še malo dobesednega humorja! Gre res le za striktno
upoštevanje ločitve Cerkve od države ali pa je po sredi strah, da ta, ki
ga zanikuje, vendarle je? In kar se tiče ločitve … Splošno znano je, da
Cerkev ločitve ne pozna in je ne prizna, in ko se je poročila z
državo, je bilo to za zmeraj! Tisti, ki bi se Cerkve radi znebili in ki
toliko tulijo o ločitvi, bi pravzaprav morali dokazati ničnost zakona. Pa
žal ne bo šlo, ker je bil zakon že izvršen! Na koruzništvo pa Cerkev ne
bo pristala! Oh, jaz tako hudomušen, vi pa tako modri … Upam pa, da
vam v vaši modrosti ne bo prišlo na misel, da ustanovite svojo versko
skupnost ali svetovnonazorsko združbo, če ste že ravno trije, kar bi
zadostovalo za zakonsko ustanovitev. Če pa bi do tega prišlo, mi
prosim, javite, saj od srca rad pripadam Skupnosti, ki ima toliko
modrosti in ponižnosti, da poklekne pred Bogom! Pa srečno pot!
In oglasite se še kdaj s svojimi darovi modrosti tudi pri nas!

Po: Gregor Čušin – Na tretji strani

Ned., 7. 1.
JEZUSOV KRST
Prva nedelja –
darovanje za
potrebe župnij
Ob 8. uri
za + Marijo in
Andreja
Gradišnika ter vse
+ na Grizoltovem
in v družini
Praznic
Ob 10. uri
na Sv. Antonu
na Pohorju
Bogu in Devici
Mariji na čast za
dušno in telesno
zdravje
Ob 11.30
za + Klaro in
Gašperja Kumra
ter sina Franca in
vnukinjo Barbaro

V današnjem evangeliju je omenjen dvojni krst.
Prvega je delil Janez. Sam pravi o njem: Jaz vas krščujem z vodo.
Čeprav je bil »vodén«, je imel svojo vrednost. V tistih, ki so ga
prejemali, je deloval toliko, kolikor so imeli vere in spokornega duha.
Temu Janezovemu krstu so danes podobni krsti otrok tistih staršev, ki
živijo le še neko obrobno krščanstvo. Duhovniki jim ustrežejo, ker ne
želijo ugasiti tlečega stenja in zlomiti nalomljenega trsa. Izkustvo pa
nas uči, da v večini primerov po takem »vodenem« krstu stenj nič bolj
ne zagori in trs ostane še naprej nalomljen. Drugi krst, ki ga omenja
evangelij, je krst s Svetim Duhom. Janez napoveduje, da bo z njim
krščeval »tisti, ki pride za njim«. Smemo reči, da smo s tem krščeni
mi, ki so nas starši krščansko vzgojili, mi pa smo, ko smo odrasli,
dopustili, da ta krst v nas deluje. Sprejeli smo vero v Boga, ker
smo spoznali, da nas ta vera in ta krst očiščuje, osrečuje in
osvobaja.
Ali moremo reči, da so svobodni tisti kristjani in župljani,
ki so sicer krščeni, morda celo pri istem kamnu, pa so med seboj sprti?
Ali sta svobodna mož in žena, krščena in cerkveno poročena,
če živita v stalnem prepiru?
Toliko smo župniki in kaplani svobodni, kolikor se znamo in
hočemo pogovarjati o skupnem in složnem delu v župniji in dekaniji.
O svobodi v naši slovenski Cerkvi moremo toliko govoriti,
kolikor smo kristjani sposobni sesti za isto mizo in
skupno urejati zadeve naše krajevne Cerkve.
To ne pomeni, da bi morali vsi enako misliti, saj smo prejeli različne
darove. Pomeni pa, da smo dolžni vztrajno iskati in končno najti
skupni jezik, saj smo rojeni iz istega krsta in obdarovani od istega
Duha. Temu se reče »teologija osvoboditve«. Le če jo bomo
uresničevali, bo imel Oče nad nami veselje. Po: F. Cerar

V letu 2017 je bilo …
… v župniji Ribnica na Pohorju:
 25 krstov: 15 deklic in 10 fantov; 2 iz zakonsko urejenih družin in 23 iz izvenzakonskih skupnosti.
 4. cerkvene poroke in
 19 pogrebov: 10 žensk in 9 moških; 10 previdenih in 9 neprevidenih.
… v župniji Sv. Anton na Pohorju:
 2 krsta: 2 deklici in obe iz izven-zakonskih skupnosti.
 2 cerkveni poroki in
 nobenega pogreba.

Pa še to:
1. Slovenska škofovska konferenca in Aritours vas vabimo na romanje v Italijo: RIM in
VATIKAN, ob »Ad limina« od 1. do 3. marca 2018. Duhovno vodstvo: vsi slovenski škofi.
Cena: 229 €
(Obisk na grobu apostolov v Rimu »Ad limina apostolorum« je dolžnost, ki je naložena škofom
osebno in izhaja iz stare navade, ki jo je v današnji obliki z odlokom določil papež Pij X. (31. 12.
1909). Dolžnost vključuje obvezo škofov obiskati grobove apostolov Petra in Pavla ter se predstaviti
rimskemu škofu – papežu, kar je izraz spoštovanja in škofovskega bratstva, dokaz danosti in
pokorščine, ter hvaležnosti apostolskemu sedežu za pomoč pri vodenju krajevne Cerkve. Slovenski
škofje bomo ta obisk opravili med 26. 2. in 3. 3. 2018 in ob tej priložnosti bomo škofje skupaj
maševali v štirih glavnih bazilikah (sv. Janez, sv. Pavel, Marija Snežna in sv. Peter). Dane bi škofje
somaševali brez vas vernikov, vas vabi da se nam pridružite. msgr. Alojzij Cikl DJ, mariborski nadškof metropolit).
2. 23. tradicionalno postno romanje mariborske metropolije in agencije Aritours v Nemčijo:
MÜNCHEN, prestolnica Bavarske, ALTÖTTING, »nemški Lurd« in ST. FLORIAN,
znameniti samostan od 16. do 17. marca 2018. Duhovni vodja: msgr. Alojzij Cikl DJ,
mariborski nadškof metropolit. Cena: 169 €
3. Župnije Brzeno, Kapla, Ožbalt ter Remšnik in Aritours vas vabimo na romanje: ROMARSKI
BISERI JUŽNE ITALIJE (Loreto, Monte Sant Angelo, San Giovanni Rotondo, Bari,
Lanciano) od 12. do 15. aprila 2018. Duhovno vodstvo: prof. dr. Vinko Potočnik in župnik
g. Jože Motaln. Cena: 329

Čas za srečo …
To leto naj bo najsrečnejše v tvojem življenju.
Vzemi si čas za srečo.
Ti si spremenljiv čudež tega sveta.
Enkraten si, edinstven, nezamenljiv.
Ali to veš? Zakaj se ne čudiš, zakaj se ne veseliš,
presenečen nad seboj in nad vsemi ljudmi okoli sebe?
Čas ni hitra cesta med zibko in grobom,
ampak prostor, kjer nas greje sonce.
Leta niso kilometri, ki jih moramo prebaviti,
ampak je vsako leto, tudi to novo leto,
zastonjski dar iz Božje roke.
Mirno si vzemi čas za srečo.
Po: Phil Bosmnas, Živi vsak dan – 365 vitaminov za srce
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

