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Župnik Ambrož Kodelja pripoveduje … Spomin mi poroma na dogodek, ki sem ga doživel
pred desetletji. Bil je lep spomladanski dan, takšen, kot so navadno po Veliki noči. Ko sva
se poslavljala, mi je poklonila Križanega, ki ga je sama izoblikovala v glini. Bil je zavit v
navaden časopisni papir. Skromno se mi je približala in rekla:
“Oh, to, to pa naj bo za vas. Je Križani brez križa. Križ ste vi, saj ste duhovnik, upam,
da vas ljudje in življenje križajo? Koga pa danes življenje ne križa in kako malo je
Cirenejcev, ki svoj križ nosijo z Božjo ljubeznijo … Postavite ga na steno tako visoko,
da ga boste lahko poljubili, ko vam bo težko …”
Mogoče je še kaj dodala, ne vem, vem samo to, da me je ta dogodek iznenadil in mi je ostal
v spominu …
Pon., 23. 4.
Jurij
Tor., 24. 4.
Fidelis
Sre., 25. 4.
MARKO
Čet., 26. 4.
Marija Mati
dobrega sveta
Pet., 27. 4.
Hozana
Sob., 28. 4.
Peter Chanel
Ned., 29. 4.

5.
VELIKONOČNA
NEDELJA

Ob 19. uri
za + Štefanijo Stramec
Ob 19. uri
za + Marka Urha
Ob 8. uri
Za žive in + župljane
Ob 19. uri za + Štefanijo Grubelnik
Obletnica posvetitve nadškofa ALOJZIJA Cvikla DJ (2015)
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Ob 19. uri
za + Antonijo in Franca Mraka ter Nevenko Mrak
"Jaz sem trta, vi mladike" - s to prispodobo označi Jezus odnos med
njim in kristjani. In kaj je najpomembnejše v tem odnosu, ki ga označuje
Jezusova prispodoba? Ostati na trti! "Ostanite v meni in jaz v vas,"
pravi Jezus. "Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu,
kajti brez mene ne morete storiti ničesar." Kaj pomeni "ostati v
nekom"? Kako naj kristjani ostanemo na trti, v Kristusu? Podobno
kot se dogaja v naših človeških odnosih. Dva prijatelja se pogovarjata,
izmenjujeta si tisto, kar jima je dragoceno. Zaupata si svoje težave,

Ob 8. uri
za + starše Novak
in brata ter
Katarino Blažič
Ob 10. uri
na Sv. Antonu
za + Jožefo
Mravljak, starše
Antonijo in Ivana
ter brata Franca in
sestro Romano
Ob 11.30
v Josipdolu
LEPA NEDELJA
na čast
sv. JOŽEFA
delavca
za žive in
+ člane PGD
Ribnica Josipdol

strahove, skrbi. Dobrohotno se sprejemata tudi v njunih slabostih in
grešnostih. Naklonjenost in ljubezen si izkazujeta tudi z dejanji, ko si
izmenjujeta darove, ko odgovarjata na želje drug drugega. Prijatelj
nekako vstopa v želje ljubljenega in mu želi dati vse, tudi samega sebe.
Ostati v Kristusu pomeni torej pogovarjati se z njim, moliti, biti v
njegovi družbi. Potrebno se mu je zaupati, v vsem, ob tem pa sprejemati
darove, ki nam jih daje. Katere darove? Ljubezen, ki se razodeva v tolikih
oblikah: evharistija, odpuščanje grehov, Božja beseda... Tudi prvo
Janezovo pismo nam danes govori, kako naj ostanemo v Kristusu: "Kdor
se drži njegovih zapovedi, ostaja v Bogu in on v njem." Držati se
Jezusovih zapovedi pomeni vstopati v njegove želje, jih vzljubiti in
narediti za svoje. Jezusove zapovedi razodevajo njegovo intimnost, to,
kar mu je najbolj dragoceno. Ko jih izpolnjujemo, smo v občestvu z njim.
Še več, on sam prebiva v nas in v nas deluje. On prebiva v nas in
deluje, da lahko obrodimo sadove. Kako resnična je beseda, da brez
njega ne moremo storiti ničesar! Sadovi so posledica naše
povezanosti z Gospodom. Ni se nam treba bati zanje. Če živimo v intimni
domačnosti z Gospodom, bodo gotovo prišli. "Drevo ob potokih voda
daje svoj sad ob svojem času," pravi psalmist. Odveč je vsakršno
primerjanje, ker vsakdo rodi svoje sadove. Odveč pa tudi
nepotrpežljivost, kajti sadovi bodo prišli ob svojem času. Pri mnogih
svetnikih so prišli ali so jih ljudje opazili šele po njihovi smrti. Naša edina
resnična skrb naj bo torej ostati v Kristusu!

Slovenski katehetski urad po pooblastilu Slovenske škofovske konference za leto 2018 skupaj s
Celjsko Mohorjevo družbo pripravlja:
 šmarnice za otroke z naslovom PRIPOVEDI O MARIJI avtorja Lojzeta Kozarja ml.,
»Po Mariji k Jezusu,« je bila in je še vedno najbolj varna pot za srečno večnost. Ob letošnjih
šmarnicah, namenjenih predvsem otrokom, bomo prisluhnili legendam in zgodbam, ki nam Marijo
približajo na poseben način. »O Mariji nam bodo pripovedovali njeni starši, sosedje, znanci, pa
tudi taki, ki so se mimogrede srečali z njo,« pravi avtor Lojze Kozar. Vse s samo enim namenom:
da bi nebeško Gospo čim bolje spoznali, se navdušili nad njo in jo posnemali. Tako bomo
zanesljivo izpolnili Jezusovo voljo in zaživeli kot dobri ljudje, kristjani in državljani.
 šmarnice za odrasle z naslovom FATIMSKA PASTIRČKA NAS UČITA ŽIVETI
avtorja p. Branka Petauerja OCist.
Najmlajša svetnika vesoljne Cerkve, ki nista mučenca, je razglasil papež Frančišek 13. maja 2017
v Fatimi. To sta brat in sestra, sveti Frančišek in Jacinta Marto. V letošnjih šmarnicah za odrasle
skuša p. Branko Petauer po zgledu dveh otrok odrasle spomniti na Jezusovo naročilo: »Če se ne
spreobrnete in ne postanete kakor otroci, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo!« (Mt 18,3).
V prvem dnevu piše: »S tem ko jima je Cerkev priznala junaško stopnjo kreposti in svetost, je
dokazano, da njuni življenji svetita še danes. Svetita nam, ki smo v veliki meri izgubili
občutek za Božjo bližino. S svojo otroško preprostostjo nam pripovedujeta o odnosu do
Jezusa in Marije.« Ko bomo odrasli dovolili, da se nas dotakne sporočilo o pomembnosti molitve,
žrtve in dobrih del, ki sta nam ga posredovala sveta otroka, bomo tudi mi rasli v milosti pri Bogu in
ljudeh.

… Ljudje so šmarnično pobožnost v maju vzeli za svojo in so jo obhajali pri številnih Marijinih
kapelicah, kjer so brali šmarnično branje, molili litanije in peli Marijine pesmi. Še zdaj je ta navada
marsikje ohranjena. V župniji bo šmarnična pobožnost: v župnijski cerkvi: ob 18.00 za otroke in
ob 19.00 za odrasle s sv. mašo, na Janževskem vrhu in v Josipdolu. Otroci! Vabljeni k Mariji!
Od 30.4. do 2.5.'18
bom odsoten –
zdoma!
Čet., 3. 5.
FILIP IN JAKOB
Pet., 4. 5.
Florijan
(Cvetko)
Sob., 5. 5.
Marijin spomin
Ned., 6. 5.

6.
VELIKONOČNA
NEDELJA
Prva nedelja –
darovanje za
potrebe župnij
Ob 8. uri
za + Antonijo in
Ivana Vodušeka
Ob 10. uri
na Sv. Antonu
za + Marijo in
Ivana Strmšnika
ter brata Janka

Ob 11.30
za + Zdenko in
Janka Gorjupa ter
starše Breznik in
Kramljak

Ta čas me bosta nadomeščala:
g. dekan dr. Ivan Rojnik (02/887 15 07) in
g. Marko Drevenšek (02/876 11 77 ali 041/559 549)

Ob 18. uri šmarnice za otroke
Prvi četrtek - ob 19. uri za + Milana Jerta in starše
Ob 18. uri šmarnice za otroke
Prvi petek - ob 19. uri za + Marijo Mihelač ter
Olgo in Ivana Grubelnika
Prva sobota - ob 19. uri
za + Antonijo in Alojza Strunčnika
Takole piše apostol Janez v berilu: "Preljubi, ljubimo drug drugega,
ker je ljubezen od Boga... Kdor ne ljubi, Boga ne pozna, zakaj Bog
je ljubezen." Tudi evangelij govori podobno: "To je moja zapoved, da
ljubite drug drugega, kakor sem vas ljubil jaz. Nihče nima večje
ljubezni, kakor je da kdo da življenje za svoje prijatelje."
Ljubezen do bližnjega … Znamo bližnjemu ljubezen pokazati? Gospod
nam neprestano govori in kaže, da nas ljubi. In mi?
Morda nas bo kaj naučila tale zgodbica o zajčkih: Zajček Rjavček se je
odpravljal spat in pri tem trdno držal zajca Rjavca za njegove dolge uhlje.
Rad bi se prepričal, ali ga zajec Rjavec res posluša, zato mu je rekel: "A
veš, koliko te imam rad?" "Hm, tega pa ne vem," je dejal zajec
Rjavec. "Toliko," je rekel zajček Rjavček in razširil tačke, kolikor je
mogel. Zajec Rjavec pa je imel daljše tace. "Jaz pa tebe toooliko," je
pokazal. Hu! To je pa zelo, si je mislil zajček Rjavček. "Rad te imam
toliko, kolikor visoko sežem," se ni dal zajček Rjavček. "Jaz pa tebe
toliko, kolikor visoko jaz lahko dosežem," je pohitel zajec Rjavec. To
je pa veliko, je pomislil zajček Rjavček. O, ko bi jaz imel tako dolge tace!
Tedaj pa se je zajček Rjavček še nečesa domislil. Prekopicnil se je na
glavo in se z zadnjimi tačkami prislonil ob deblo drevesa. "Toliko te
imam rad, kolikor visoko po deblu s tačkami dosežem!" je vzkliknil.
Zajec Rjavec je smeje zavihtel zajčka Rjavčka nad glavo: "Tudi jaz te
imam rad, kolikor visoko sežejo tvoje tačke!" "Rad te imam, do
koder lahko skočim," je zajček Rjavček razposajeno poskakoval. "Jaz
pa te imam rad, do koder jaz lahko poskočim," se je zasmejal zajec
Rjavec in skočil tako visoko, da se je z uhlji dotaknil vej na drevesu. To
pa je skok in pol, je ostrmel zajček Rjavček. Ko bi le znal tudi jaz takole
skakati! "Toliko te imam rad, kolikor je daleč vse tja dol do reke!" je
zaklical zajček Rjavček. "Jaz pa te imam rad še čez reko in tja naprej
prek hribov," je dodal zajec Rjavec. To je pa res daleč, je kar zamižal

zajček Rjavček. Bil je že tako zaspan, da se je komaj še česa domislil.
Zagledal se je skozi trnovo grmovje v temno noč. Nobena reč ne more
biti dlje, kot je nebo. "Rad te imam, prav tja gor do lune," je rekel in
zaprl oči. "Ooo, to je pa zelo daleč," je tiho dejal zajec Rjavec. "Zelo
zelo daleč." Zajec Rjavec je položil zajčka Rjavčka v njegovo listnato
posteljico. Sklonil se je nadenj in ga poljubil za lahko noč. Tudi sam je
legel in se stisnil k zajčku Rjavčku. Nasmehnil se je in mu zašepetal:
"Tudi jaz te imam rad, prav tja gor do lune - IN NAZAJ."
Mojca Koren Lapajne:

Načini, s katerimi lahko v mesecu maju počastimo Marijo
Maj skriva v sebi neko čarobnost. Je mesec, ko zagotovo lahko pozdravimo bolj tople dni. Je mesec,
ko si narava lahko popolnoma oddahne od zime. Je mesec lepote in veselja in je mesec, ki je
posvečen – Mariji. Kot žene ali mame se lahko od Marije veliko naučimo glede tega, kako živeti
svojo vlogo. Od dobrega odnosa z njo lahko veliko pridobimo. Predstavljamo nekaj idej, kako jo
lahko posebej v mesecu, ko se po župnijah berejo šmarnice, tudi me počastimo in posnemamo.
Svojim družinam služimo povsem nesebično … Marija je s svojim »da« sprejela, da bo rodila
Božjega sina, kar je, poleg tega, da je sodelovala pri Božjem načrtu za nas, pomenilo tudi čisto
vsakdanje boje. Skrbela je za Jezusa kot dojenčka, malčka, najstnika, mu kuhala in skrbela za
njegov zemeljski dom, ter hkrati služila tudi Jožefu, širši družini, prijateljem in znancem. Povsem
nesebični je opravljala čisto vsakdanje naloge in s tem izkazovala čast Bogu. Nadaljujmo in
počastimo Marijino delo kot žene in matere: pojdimo skozi dan in skozi svoje dolžnosti brez
godrnjanja in pritoževanja. Raje izberimo in izkazujmo hvaležnost. Nenazadnje nas Bog tako ljubi,
da nam je dal čudovitega moža in otroke in druge ljudi okoli sebe, ki jim lahko služimo.
Prepustimo svoje materinske skrbi Bogu … Kot žene ali mame nas hitro lahko prevzamejo skrbi.
Neprestano mislimo na svojo družino, skrbi nas za njihovo zdravje, šolo, službo, prihodnost, odnose,
varnost. Če se prepustimo skrbem, nas lahko njihove niti ovijajo in dušijo. Tudi Marija je imela skrbi,
toda znala jih je predati in zaupati Bogu. Če še ne znamo, je Marijin mesec idealen čas, da se
naučimo svoje skrbi za svojo družino predajati Bogu in zaupati, da ima on najboljši načrt za nas.
Zahvaljujmo se Bogu za svoje blagoslove … Ob vsemu, s čimer nas zasipajo mediji, zlahka
postanemo zagrenjeni, negativno naravnani ali celo obupani. Toda če se po zgledu Marije naučimo
vsak dan zahvaljevati Bogu za vse darove in blagoslove v našem življenju in družini, se bo naš
pogled na svet v mesecu dni močno spremenil.
Prenašajmo bolečino, težave in razočaranja z dostojanstvom … Kot Jezusova mama je Marija
izkusila veliko bolečine. Toda nikoli ni odgovorila z jezo, maščevanjem ali grožnjo. Svojo bolečino
je prinašala pred Boga. Poskusimo v tem mesecu svoje težave prenesti z dostojanstvom, brez
obtoževanja ali pritoževanja in prosimo Boga za moč in milost trenutkih, ko bi želeli odreagirati
drugače.
Glejmo na Marijo kot na svojo mati … Vemo, da jo imamo in vendar tako pogosto pozabljamo,
da nam lahko nudi materinsko zavetje in mir. Osredotočimo se v tem mesecu na odnos z njo. Ona
razume naše bitke, naše pomanjkanje časa, naše skrbi in naše veselje. Razume naše potovanje
skozi materinstvo. Vzemimo si pogosto čas samo zanjo, za molitev, zahvaljevanje, priprošnje ali –
tišino, v kateri bo spregovorila in objela ona. Iskreni.net
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

