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NABOŽNE VAJE IN EVANGELJSKI SVETI … Molitev, miloščina, post so tri nabožne
vaje, ki nam jih Cerkev dodatno priporoča v postnem času in jih pospešeno opravljamo tudi
za utrjevanje in krepitev treh evangeljskih svetov: zdržnosti in uboštva ter poslušnosti.
Molitev nas uči poslušnosti in pravilnega pristopa do Gospoda in ustrezne drže pred
Bogom. Zgled naj nam bo mladi Samuel, ki se je zbudil in takoj dejal: »Govori, Gospod,
tvoj hlapec posluša!« (1 Sam 3,10). Zgled naj nam bo Pridigar, ki pravi: »Pazi na svojo
nogo, ko greš v Božjo hišo: približaj se, da poslušaš, to je boljše kakor darovanje
bedakov; ti namreč ne vedo, da delajo hudo« (Prd 4,17). Zgled naj nam bo cestninar, ki
je od daleč stal in se trkal na prsi: »Bog, bodi milostljiv meni greniku!« (Lk 18,13).
Miloščina nas uči uboštva in ustreznega ravnanja z dobrinami tega sveta. Modri Salomon
nam naroča: »Ne govori svojemu bližnjemu: Pojdi in zopet pridi, jutri ti bom dal, če to
imaš!« (Prg 3,28). In modri Sirah nas spodbuja: »Ne bodi malodušen pri svoji molitvi in
ne obotavljaj se dajati miloščino!« (Sir 7,10). Gospod pa v govoru na gori: »Tako naj
sveti vaša luč pred ljudm, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki
je v nebesih!« (Mt 5,16).
Post nas uči zdržnosti in ustrezne strogosti do samega sebe. Modri Sirah priporoča: »Moj
sin, v svojem življenju preizkušaj sam sebe in glej, kaj ti škoduje, ter si tega ne dajaj!
Zakaj ni vse vsem koristno in vsakemu vse ne ugaja« (Sir 37,27-28). Ni težko verjeti
apostolu Pavlu: »Jaz torej tako tečem, ne kakor brez cilja; se tako bojujem, ne kakor
bi mahal po zraku; marveč zatiram svoje telo in ga dajem v sužnost, da bi, ko drugim
evangelij oznanjam, sam ne bil zavržen« (1 Kor 9,26-27).
Trije evangeljski sveti stalno napajajo našo notranjo svetilko: »Svetilka tvojega telesa je
oko. Če je torej tvoje oko zdravo, bo vse tvoje telo svetlo. Če pa je tvoje oko
pokvarjeno, bo vse tvoje telo v temi. Če se torej tvoja notranja luč stemni, kolika bo
tema!« (Mt 6,22-23).
Pon., 5. 3.
Hadrijan
Tor., 6. 3.
Fridolin

Ob 17.uri za + Danico in Vlada Osrajnika ter
vse + Osrajnikove - po maši srečanje članov ribniškega ŽPS-ta
Od 16. ure dalje spoved veroučencev …
Ob 17. uri za + Antonijo Gosak

Sre., 7. 3.
Perpetua in Felicita
Čet., 8. 3.
Janez od Boga
Pet., 9. 3.
Frančiška Rimska
Sob., 10. 3.

40 mučencev
Ned., 11. 3.

ČETRTA
POSTNA
NEDELJA

Ob 8. uri
za + Jožefa
Miheliča
Ob 10. uri
na Sv. Antonu
na Pohorju
za + Amalijo
Petrun, obl.
Ob 11.30
Bogu in Devici
Mariji v zahvalo
za povezanost
skupine »Mladi
upi« iz Rač ter
+ sorodnike in
svojce

Rekolekcija – srečanje dekanijskih duhovnikov na Kapli …
Ob 17. uri
za + Adalberta Ladinika
Ob 17. uri Križev pot – oblikujejo veroučenci 7. razreda –
nato daritev za + Miro Kresnik – po maši
srečanje sodelavcev župnijske Karitas
Ob 15. uri v Josipdolu za + Marijo Uran in sorodnike
Ob 17. uri za + Ivana Jamnika, ml.
Rdeča nit Božje besede 4. postne nedelje je zastonjskost zastonjskost Božje ljubezni in rešitve. Božja beseda nas torej vabi, da
gledamo dar zastonjske Božje ljubezni. Kako težko je doumeti njeno
globino in bogastvo! In kako težko je razumeti, da je zares dar! Verniki
vseh časov in religij, tudi Jezusovi sodobniki, so živeli v prepričanju, da si
je Božjo naklonjenost treba zaslužiti, bodisi z lepim življenjem, molitvijo,
bogoslužjem, postom, spreobrnjenjem ali s čem drugim. Spomnimo se,
kako so se Janezovi učenci in farizeji vneto postili, Jezusu pa očitali, da
bi se tudi njegovi učenci lahko držali malo bolj nazaj pri hrani in pijači.
Mislili so, da si bodo s postom prislužili Božji dar, niso pa opazili, da je bil
dar že med njimi, v osebi Jezusa kot Ženina. Potrebno ga je bilo le
sprejeti, se ga razveseliti. Naš greh je v tem, da si na vse načine skušamo
zaslužiti ljubezen, odpuščanje, naklonjenost, bodisi Božjo ali človeško.
Koliko truda, naprezanja, živčnosti in strahov je v tej miselnosti! O, kako
težko je dar preprosto sprejeti! Kaj se zgodi, ko človek sprejme dar
ljubezni? Glejmo npr. Frančiška Asiškega, tega ubogega Božjega
zaljubljenca, ki je vse razdal, da je lahko vse ljubil. Ali Ignacija
Lojolskega, ki je zrl Kristusa, pribitega na križ ter mu govoril: “Kako to,
da si ti, Stvarnik, prišel do tega, da postaneš človek in greš v smrt
za moje grehe. Kaj sem pa jaz storil zate, kaj delam in kaj bom
storil?” Ignacij je sprejel dar in nanj odgovoril z vsem bitjem. Ko enkrat
zares sprejmemo dar Božje ljubezni, postanemo podobni
Darovalcu.

Preventivna spodbuda 40 DNI BREZ ALKOHOLA
Katoličan gre v bar … v postnem času … Morda je to najbolj (ne)primerna šala za ta čas
Irec James gre v bar v Dublinu in naroči tri vrčke guinnessa. Sede za mizo v kotu in spije drugega
za drugim. Vrne se k točilnemu pultu in naroči tri nove. Natakar ga vpraša: “Saj veste, da pivo,
potem ko ga natočim, izgubi svežino. Želite, da vam tri vrčke prinesem enega za drugim?”
“Poglejte, imam dva brata. Eden je v Ameriki, drugi pa v Avstraliji. Preden smo se razšli, smo
si obljubili, da bomo na tak način pili vsak posebej, zato da se bomo spominjali časov, ko
smo pili skupaj,” je odvrnil James. Natakar se je strinjal, da je to lep način spominjanja, zato ni
vztrajal pri svojem. Tako je James postal reden gost bara, obred pa je bil vedno enak: naročil je tri
velike vrčke piva in enega za drugim spil.

Nekega dne pa pride in naroči le dva vrčka. Stalni gostje to opazijo in ugibajo, kaj bi se lahko pripetilo
enemu od dveh bratov v tujini. Ko se vrne k točilnemu pultu po novo “rundo”, se natakar opogumi
in mu reče: “Ne želim povzročati še večje žalosti, a rad bi le izrazil sožalje ob veliki izgubi.”
James se za trenutek zmede, nato pa se nasmeje in odgovori: “Oh, ne, vsi smo v redu. Le jaz
sem se odločil, da ob postu ne bom pil piva!” Aleteia, 19. 2. 2018
Pon., 12. 3.
Justina
Tor., 13. 3.
Kristina
Sre., 14. 3.
Matilda
Čet., 15. 3.
Artemij
Pet., 16. 3.
Hilarij Oglejski
Sob., 17. 3.
Patrik
Ned., 18. 3.

PETA POSTNA –
PAPEŠKA –
TIHA NEDELJA
Ob 8. uri
za + Berto Ričnik,
obl. ter Ivana
MATERINSKI –
STARŠEVSKI
DAN
na Sv. Antonu in
v Ribnici …
Ob 10. uri
na Sv. Antonu
na Pohorju
za + Mirka
Kramljaka
Ob 11.30 v Ribnici
na Pohorju
za + Jožefo in
Ignaca Mithasa

Ob 17. uri za + starše Ano in Jurija Ramšaka, brata Jurija in Filipa
ter Marijo Ramšak in Ivana Pisnika
Ob 17. uri za + Jožefa Pušnika
Obletnica izvolitve papeža FRANČIŠKA (2013)
Ob 8. uri za žive in + v družini Škvarč
Imenovan nadškof ALOJZIJ Cvikl (2015)
Ob 17. uri
za + Stojana Podlesnika
Ob 17. uri Križev pot oblikujejo veroučenci 6. razreda –
nato daritev za + Jožefa Hudernika ter Mileno
Ob 15. uri pri Mariji za + Ano in Antona Hrastnika ter sina Srečka
Ob 17. uri za + Daniela Frica
Vrata kašče so cvileče zaškripala. Slišalo se je nekaj krepkih korakov.
Potem je močna roka previdno dvignila pokrov velike skrinje ob steni.
Bil je gospodar. Z božajočim pogledom je premeril zlato pšenično zrnje
in ga nagovoril: Napolnil bom vrečo in te odpeljal v mlin. Postalo
boš lepa bela moka. Iz nje bo gospodinja pekla kruh. Položila ga
bo na lično pogrnjeno mizo. Otroci bodo jedli in rastli, žena in jaz
bova dobivala moč za delo in premagovanje skrbi. Kos bo tudi za
reveže na pragu ... Pšenica se je razveselila, saj je vedela, da je zato
zrastla, bila požeta, omlačena in spravljena v kaščo. Šumeče je
šepetala, ko jo je gospodar sipal v vrečo. Ko je prišel naslednjič, je žito
nagovoril: Včeraj smo zorali veliko njivo. Danes jo bomo zasejali – s
tabo, draga pšenica. V zemlji boš vzklila in čakala pomladi. Potem
boš ozelenela, se okrepila, se pognala k višku proti soncu in rodila
sad: trideseteren, šestdeseteren, morda celo stoteren … Bog te
blagoslovi na poti, ki jo dane začenjaš. Eno od zrn pa je modrovalo:
Nočem postati kruh, nočem v hladno zemljo, sploh nočem, da
drugi z mano razpolagajo. Ostati hočem samo in samostojno.
Živeti hočem zase in ne za druge. – Stisnilo se je v špranjo in se
samovšečno naslajalo ob misli, koliko pametnejše je od drugih in kako
modro je ukrenilo, ko se je skrilo. A veselje je bilo kratko. Od nekod je
neslišno prilezel črv. Zasadil je svoje požrešne zobe v zrno prav na
tistem mestu, kjer bi pognalo korenine in se s steblom dvignilo navzgor.
Črv se je vidno debelil, zrnu pa je življenje usihalo. Komaj se je še
zavedalo, ko je spet prišel gospodar. Z omelom v roki je skrbno počistil
vse razpoke v skrinji. Zrno je padlo v smetišnico, bilo odnešeno ven ter
obenem z drugimi smetmi vrženo na gnojišče. Žal nam je zrna, ki ni

… ter srečanje
»NOVO«
KRŠČENCEV
iz leta 2017

razumelo, da je edini smisel njegovega bivanja darovanje za druge;
ki ni spoznalo, da je v tem darovanju njegova sreča in polnost.
Ti zgodba pove kaj,
kar bi bilo vredno upoštevati v našem življenju? Po: p. F. Cerarju

Lepo pozdravljeni! Na radiu Ognjišče smo prepričani, da bo čas med 18. 3. in 24. 3.
milostni čas za vso Slovenijo. Lepo vas prosimo, da se pridružite misijonu in vernike
povabite k poslušanju in sodelovanju.
Radijski misijon 2018 - Pošlji Svetega Duha na nas … Začetek v nedeljo ob 11. uri s
sveto mašo, ki jo bo daroval Alek Zwitter v cerkvi na Žalah. Vsak dan bo osrednji nagovor
ob 17. uri in večerni pogovor z gosti ob 20. uri. Od ponedeljka do petka bodo ob 8. uri
Svetovalnice na misijonsko temo dneva. V soboto ob 9. uri sveta maša, ki jo bo daroval
p. Marjan Čuden v cerkvi na Tromostovju.
Iskrena hvala v imenu misijonarjev in vseh sodelavcev radia. Tadej Sadar, odg. ur. Radia Ognjišče
Pon, 19. 3.
Tor, 20. 3.
Sre, 21. 3
Čet, 22. 3.
Pet, 23. 3.
Sob, 24. 3.

Misijonar
dr. Vili Lovše
p. Branko Cestnik
Robert Friškovec
br. Jože Smukavec
msgr. Miro Šlibar
p. Marjan Čuden

Tematika misijonskega dne
Moški in duhovnost
Kristjani v družbi
Vsakomur se lahko zalomi
Priprava na spokorno bogoslužje
Bolniki so del telesa Cerkve
Materinstvo in duhovnost

Molitev za uspeh misijona:
Prosimo te, Oče, pošlji Svetega Duha na nas,
da bomo združeni s Kristusom, združeni drug z drugim molili, delali in živeli za bližnjega
ter skupaj postajali Kristusova Cerkev. Amen.
Od 19. do 25. marca obhajamo v Cerkvi na Slovenskem »tudi« teden družine.
Jezus!
Les, ki ga imaš rad in si ga obdeloval, tokrat kot križ čaka, da ga neseš v svojo smrt.
Ta križ bo spremenil svet.
Je znamenje, ki bo viselo na verižicah.
To je ključ do nebes, ti, Jezus, pa boš z njim odklepal prvi.
Tudi zame, zate …
HVALA TI, JEZUS! B. Golob
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

