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STOTINKE DNEVA … Nekdo je vprašal filozofa koliko je ura (What’s the time?) Odgovoril
je: “Yes, … what the time is?” Kaj je torej čas? Sveti Avguštin je rekel: “Če me nihče ne
vpraša, vem kaj je. Če pa želim onemu, ki me vpraša, razložiti, ve vem.” Pravimo: “Čas
teče (Tempus fugit).” V originalu je rimski pesnik Virgil zapisal: “Fugit inreparabile tempus
(teče nepovraten čas).” /…/ Če boste ta sestavek prebrali do konca, boste porabili
približno 4 minute. Te minute so za vas odšle. Za vedno. Te minute so za vas izgubljene …
ali pa ne. Na koncu sestavka pa se vseeno vprašajte, kako ste investirali teh nekaj minut
v začetku leta 2018. So bile porabljene za kaj vrednega, za kaj koristnega? Vrednega
– za koga, koristnega – za koga? /…/ Čigav je čas? V napuhu pravimo, da upravljamo
svoj čas. Celo izobraževanja imamo o upravljanju svojega časa. Pa je čas sploh treba
upravljati? In ali je čas sploh moj? Dr. France Arhar je v predavanju na Nikodemovih
večerih leta 2012, ko je govoril o denarju in s tem povezanih obrestih povedal, da je čas
Božja, absolutna kategorija in da je zaračunavanje časa dovoljeno samo tistemu, ki je
večen (pokazal gor). Časa torej ne vodimo in upravljamo mi, lahko pa vodimo in upravljamo
samega sebe – seveda v času, ki nam je dan. /…/ Prioritete … Vredno bi se bilo torej
vprašati, kako vodim in upravljam samega sebe, komu ali čemu namenjam samega
sebe – v času, ki mi je dan. Bogu, ljudem, stvarem? Vsemu temu seveda, a kakšne
so moje prioritete? Koliko časa namenjam Bogu, koliko ljudem, koliko stvarem? S
tem razmišljanjem pridemo do iskanja ravnotežja – med Bogom, ljudmi in stvarmi. Potem
lahko gremo še malo bolj v globino. Kakšno je ravnotežje med ljudmi in stvarmi? Če
dam prednost ljudem, katerim ljudem? Kakšno je ravnotežje med jaz – drugi? Kdo pa
so najpomembnejše osebe v mojem življenju? Kako bi jih postavil v vrsto po
pomembnosti? /…/ Čas novoletnih zaobljub … Začetek leta je čas novoletnih zaobljub.
Te obljube so bolj kratke sape, še posebej, če so obsežne in če cilji niso določeni.
Kaj ko bi si za letos zadali le eno stotinko? Morda dve, največ tri? Da bi eno, dve, tri
stotinke dneva posvetili najpomembnejšemu?
Dan ima 24 ur ali 1440 minut ali 86400 sekund. Če izračunamo, vidimo, da je stotinka dneva
14 minut in 24 sekund. Če zaokrožimo, 15 minut.
Kaj ko bi 15 minut na dan posvetili molitvi in spoznavanju Božje volje tako, da bi ta
čas prebirali Sveto pismo? Vsak dan. Ne več kot 15 minut.

Kaj ko bi 15 minut na dan posvetili osebam, ki so nam najbliže? Dobri kandidati so
žena/mož, otroci, starši, jaz (v tem vrstnem redu po pomembnosti). Vsak dan. Ne več kot
15 minut.
Pomembna je množica drobnih, a stalnih dejanj – konsistentnost pred intenzivnostjo.
Dobra stran je, da nam po nekaj mesecih to preide v navado. In potem ni več težko. Ta čas
pa rabimo nekaj discipline. Ne veliko, ker gre le za stotinko(e). Vse dobro v novem letu!
Pon., 8. 1.

Severin

Tor., 9. 1.
Julijan
Sre., 10. 1.
Gregor Niški
Čet., 11. 1.
Pavlin Oglejski
Pet., 12. 1.
Tatjana
Sob., 13. 1.
Hilarij
Ned., 14. 1.

Ob 17.uri za žive in + Kaiserjeve – Lisjakove- po maši
srečanje članov ribniškega ŽPS-ta
Ob 17. uri
za + Kristino Pušnik
Ob 8. uri
za žive in + župljane
Ob 17. uri
za + Gregorja Miklavca
Ob 9. uri v Domu starostnikov v Črnečah …
Ob 17. uri za + Zdravka Švajgerja in očeta Alojza
Ob 17. uri za + Justino in Alojza Rižnika – po maši
srečanje staršev in krstnih botrov ter veroučencev 3. razreda

V Božji besedi druge navadne nedelje bomo slišali, kako je Bog klical
dečka Samuela. Bilo je ponoči, v templju, kjer je Samuel služil Gospodu.
Večkrat ga je Bog poklical, on pa ni prepoznal njegovega glasu. Mislil
je, da kliče duhovnik Heli. Končno je na duhovnikov nasvet odgovoril:
Ob 8. uri
"Govori, Gospod, tvoj hlapec posluša!" Tu smo lahko pozorni na
za + Marijo in
dvoje: Bog želi in more spregovoriti človeku neposredno, kjerkoli in
Rudolfa Kompoša
kadarkoli. Da pa lažje prepoznamo njegov glas, potrebujemo
ter 2 brata, tete in
pomoč nekoga, ki je bolj izkušen. Danes ga imenujemo duhovni
strice in sorodnike spremljevalec ali voditelj, lahko je tudi spovednik. Potrebujemo nekoga,
ki je pred nami že prehodil del poti ter pozna njene ovinke, stranpoti in
Ob 10. uri
nevarnosti. Vendar na pot moramo iti sami. Spoznavati Božji glas se
na Sv. Antonu
učimo podobno kot se učimo voziti kolo. Ali morem vedeti, kaj pomeni
na Pohorju
biti v ravnotežju na kolesu, če študiram in analiziram, kako kolo deluje
za + Mirka
ali če berem knjige, ki govorijo o izkušnjah kolesarjev? Moram preprosto
Kramljaka
iti na kolo in sam poskusiti. Za osvetlitev tega bom povzel zgodbo
nekega hasidskega učitelja. Na vprašanje, kako je mogoče spoznati
Ob 11.30
Boga, je odgovoril takole: "Da bi si rešila življenje, sta dva prijatelja
za + Jožefa
morala iti po vrvi nad prepadom. Prvi pride čez nepoškodovan.
Zaveršnika in
Drugi zavpije z roba prepada: 'Povej mi, prijatelj, kako ti je uspelo?'
Štefanijo Plevnik
Prvi odgovori: 'Morem ti reči le to, da vsakič, ko me je nagibalo na
ter vse na
eno stran, sem se nagnil na drugo.'" Duhovnik Heli je torej dečku
Kebrovem umrle
Samuelu pomagal prepoznati Božji klic. Naravnal ga je k Gospodu.

2. NEDELJA
MED LETOM

Prosimo, da bi tudi mi bolj spoznali Gospoda, ki se je za nas učlovečil,
da bi ga vzljubili in hodili za njim. Prosimo tudi, da bi bilo dovolj ljudi, ki
bi po zgledu Janeza Krstnika znali pokazati na Kristusa - in se umakniti.

Do 2. nedelje med letom bo potekel otroški »ofer« - misijonska akcija »otroci za otroke«.
Akcija ima vzgojni namen, da se otroci zavedajo, kako je mnogo otrok lačnih, brez staršev,
da živijo v vojnih žariščih … Ob tem se lahko naši otroci učijo solidarnosti z njimi, da jim
namenijo kakšen skromen dar. Starši! Vabim vas, da svojim otrokom na njim primeren
način približate to akcijo. Otroci! Bodite solidarni … bodite radodarni!
Ob 17. uri za + Adalberta Ladinika – po maši
srečanje sodelavcev župnijske Karitas
Ob 17. uri
za + Stojana Podlesnika
Ob 8. uri
za žive in + župljane
Ob 17. uri
za + Kris(tin)o Mihelič
Ob 17. uri
za + Milana Založnika
Ob 15. uri v Josipdolu za + Karla Kačiča in sinova
Ob 17. uri za + Branka Sgerma
V prvem berilu beremo o Jonu in Ninivljanih. Ti grešno živijo in
3. NEDELJA MED
Bog jim zapreti s kaznijo, obenem pa daje možnost
spreobrnitve. Ninivljani se zavzamejo, od kralja do zadnjega
LETOM
meščana se odločijo za post in se spokorijo. Bog si zato premisli in
Ob 8. uri
kazni ne izvrši. Njegova odločitev, da bo grešno mesto
Bogu in Devici
pokončal, ni bila dokončna, temveč le pogojna. In vzgojna.
Mariji na čast
Bog ne želi grešnikove smrti. Želi le, da se spokori in živi.
za dušno in
Dejstvo je, da to velja tudi za njegov odnos do vsakega izmed
telesno zdravje ter
nas.
božje varstvo
V spoznanju te resnice je hotel Bog najprej vzgojiti Jona.
Grešnikov naj ne obsoja, naj ne beži od njih, naj pa izpolni Božji klic
Ob 10. uri
in jim pomaga, da se vrnejo k Bogu in ostanejo pri življenju.
na Sv. Antonu
To je vzgojna poteza tudi za Jude. Motili so se namreč, ko so mislili,
na Pohorju
da ima Bog rad samo njih. Pozabljali so, da za izbranost nimajo
v dober namen
nikakršnih zaslug, da ima isti Bog, ki je izbral njih, rad tudi pogane.
Ali ne bi bilo prav, da bi se spreobrnili tudi mi?
Ob 11.30
Tudi mi verni se imamo večkrat za »priviligirance« in še zdaleč ne
za + Albina
živimo tako, kot bi morali. Bog tudi nas kliče, da bi se spreobrnili.
Hladnika ter
Dejstvo je, da ne smemo zapravljati časa in prelagati tega
Zofijo in Ivana
dejanja – Božje kraljestvo se je približalo!
Pon., 15. 1.
Absalom
Tor., 16. 1.
Marcel
Sre., 17. 1.
Anton (Zvonko)
Čet., 18. 1.
Marjeta Ogrska
Pet., 19. 1.
Makarij
Sob., 20. 12.
Fabijan in Boštjan
Ned., 21. 1.

Biti srečen v dvoje
Neki mož mi je pisal: »Pravkar sem prekinil z vsemogočimi spori s svojo ženo.
Trdno sva sklenila, da bova začela na novo in imela več razumevanja drug za drugega.
V naši družini nikoli več ne bo vojne!«
Domačim prepirom se ne moreš izogniti,
toda ne dopusti, da se drobni spopadi razrastejo v nasprotni fronti.
Nikoli ne pojdi spat brez sprave. Življenje je prekratko, da bi bili dolgo sprti.
Če živimo skupaj, moramo biti skupaj srečni. Ne jutri, ampak danes!
Phil Bosmans, Živi vsak dan

Dragi … vsi vi, ki nameravate v letošnjem letu skleniti zakrament svetega zakona.
Vabljeni 24. in 25. februarja 2018, od 17h do 20h,
na pripravo na zakon na Muti, v župnišču.
Priprava je obvezni del - prvi korak pred sklenitvijo zakramenta svetega zakona.
Novo leto
Prejel sem veliko darilo: Novo leto. Karkoli je že bilo do zdaj, je za menoj. Pred menoj pa
možnost novega začetka. Ta dan je kot prazen, še nepopisan list papirja, ki čaka, da
nanj zapišem prvo sled.
Včerajšnji dan je minil, ni ga več. Potopil se je v ocean zgodovine. Le spomin nanj me
opozarja, da je današnji dan edini pomemben. Tudi prihodnost ni jasna. Zavita je v meglo
načrtov in želja, a ni gotovo, da se bo sploh kdaj zgodila, vsaj tako ne, kot sem si sam
zamislil.
Zato ni potrebno, da bi si postavljal visoke novoletne zaobljube. Edina spodbudna misel za
začetek novega leta naj bo tista, ki jo povzemam po pokojnem ljubljanskem nadškofu
Jožefu Pogačniku. Nekako takole:
„Danes hočem biti boljši, kot sem bil včeraj! Letos hočem biti boljši kot lani!
Z otroškim zaupanjem, z mladostnim zanosom, z zrelo odločnostjo in
s starostno potrpežljivostjo bom to zmogel!“
In tu je še misel o zaupanju. V Božji dlani sem, prav tako kot to leto. Stvarnik je moj
Oče in on mi je podaril še to leto. Naj ga izkoristim v ljubezni in miru ...
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

