ŽUPNIJSKO GLASILO
župnij
Svetega Jerneja

in

Svetega Antona
Padovanskega
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Življenjepis … Leta 1954 je bil razpisan natečaj za najkrajši Jezusov

življenjepis. Zmagal je naslednji zapis:
„Rodil se je v neznatni vasici kot sin preproste žene. Zrasel je v drugi vasi in tam
do svojega tridesetega leta pomagal v tesarski delavnici. Nato je tri leta hodil po
vaseh in mestih, učil je in pridigal. Napisal ni nobene besede. Nikoli ni bil na
nobenem političnem položaju. Svoje hiše si ni postavil. Tudi družine si ni ustvaril.
Nikoli ni hodil v nobeno šolo. Njegove noge niso stopile na velemestni tlak. Od
svojega rojstnega kraja se ni nikoli oddaljil za več kot tristo kilometrov. Nič takega
ni naredil, kar se navadno pripoveduje o velikih in slavnih. Že ko je bil mlad, je
bilo javno mnenje zoper njega. Prijatelji so ga zapustili in predan je bil
sovražnikom v roke. Nad njim je bil izvršen krivičen proces. Ko je umrl, so si
krvniki z žrebom razdelili njegovo edino imetje, obleko. Položili so ga v grob, ki
mu ga je začasno odstopil vdan prijatelj. Od tedaj je minilo skoraj 2000 let. Danes
pa je najpomembnejša oseba človeškega rodu in stoji na čelu vsega napredka.
Vse vojske, ki so kdaj korakale po svetu … vse mornarice, ki so kdaj plule … vsi
parlamenti, ki so kdaj zasedali … vsi vladarji, ki so kdaj vladali na zemlji … vsi
skupaj niso imeli tolikšnega vpliva na človeka, kot njegovo osamljeno življenje!“
Božično – novoletne počitnice od 24. 12. 2018 do 6. 1. 2019
Pon., 24. 12.
Adam in Eva

Sveti večer
Blagoslov jaslic

»Polnočnica« - ob 21. uri na Sv. Antonu
za + Mihaela Kramljaka ter sinova Janka in Mirka
Spomin: na čast sv. Antonu Padovanskemu
za dušno in telesno zdravje prijatelja, sodelavca
Polnočnica - ob 24. uri za + Jožefo in Jožeta Rihterja
Spomin: za + Dragico Laznik ter Marka in Danico
(oba »spomina« oddana g. Antonu Šerugi – sv. Jožef, Celje)

Tor., 25. 12.
BOŽIČ –
GOSPODOVO
ROJSTVO
Sre., 26. 12.
ŠTEFAN

Čet., 27. 12.
JANEZ

Pet., 28. 12.
NEDOLŽNI
OTROCI

Sob., 29. 12.
Tomaž Becket
Ned., 30. 12.
SVETA
DRUŽINA
Blagoslov otrok
Pon., 31. 12.
Silvester
Tor., 1. 1.
MARIJA, SVETA
BOŽJA MATI
Dan miru

Sre., 2. 1.
Bazilij in Gregor
Nacianški
Čet., 3. 1.
Presveto
Jezusovo ime
Pet., 4. 1.
Elizabeta Seton
Sob., 5. 1.
Emilijana (Milena)

Ob 10. uri na Sv. Antonu
za vse + Nagličeve in Skralovnikove
Ob 11.30
za + Marka Urha
Blagoslov vode in soli
Ob 8. uri za + Terezijo in Štefana Urnauta ter sorodnike
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Janka Strmšnika, obl. in starše
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Ob 17. uri
za + Zofijo in Štefana Tompa ter
Zdenka Neuwirta in Cecilijo West
Ob 17. uri
za + Janeza Iršiča in sina Ivana
Ob 8. uri
za + Jožefa Miklavca in sina Jožefa
Ob 10. uri na Sv. Antonu za + starše Kramljak
Ob 11.30 za + Rozo in Franca Mraka
II. sveti večer – blagoslov doma na staro leto
Ob 17. uri za + Frančiško Zaveršnik
Novo leto …
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za vse + Smodejeve in Cvetko Bobovnik
Ob 11.30 za + Amalijo Žigart
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Prvi četrtek - ob 17. uri
za + Krist(in)o Mihelič
Prvi petek - ob 17. uri
za + Nevenko Mrak, obl.
III. sveti večer – blagoslov vode
Prvi sobota- ob 17. uri za + Stanislava Strameca
Ob 18 uri Božični koncert …

Ned., 6. 1.
GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE

»Koncert poln božičnih pesmi za vas pripravljajo Moški
pevski zbor KUD Stane Sever Ribnica na Pohorju z gosti
MePZ Rosika iz Lovrenca na Pohorju in otroci iz
Glasbene šole Radlje ob Dravi.«
Prva nedelja – darovanje za novo streho
na cerkvi sv. Lenarta; za potrebe župnij …
Ob 8. uri za + Jožefo in Jožefa Zaveršnika
Ob 10. uri na Sv. Antonu za + Rozino Kramlja ter
sinova Albina in Frančiška
Ob 11.30 za + župnika Franca Bračiča

DRAGI OTROCI, sklenili smo letošnjo svetovno misijonsko akcijo Otroci za otroke.
Kako vam je šlo? Vas je junak Baraga vsaj malo navdušil, da hodimo za
Jezusom in pomagamo drugim, kot je delal on? Baragu manjka malo, da bo
razglašen za blaženega, zato ga čim več prosite za pomoč. Če je kdo hudo bolan,
devet dni zaporedoma prosite na Baragovo priprošnjo in Boga vam bo pomagal. Če
boste uslišani, pišite na škofijo, da bo čim prej prištet med svetnike!
KAM Z DAROVI?
ŽUPNIKU – Darove, ki ste jih zbrali v misijonskem šparovčku, lahko oddate svojemu
župniku ali storite, kot ste se dogovorili v župniji. Lepo je, če skupaj z drugimi
hranilnik prinesete v cerkev k jaslicam (op. p.: do 6. 1. 2019). S tem boste
omogočili delo misijonarjev, ki prinašajo Jezusovo rojstvo v kraje, kjer ga še ne
poznajo.
NAKAZILO – Zbran znesek lahko starši nakažejo za svetovno misijonsko akcijo z
naslednjimi podatki: Misijonsko središče Slovenije, Kristanova 1, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 0201 4005 1368 933; SKLIC (REFERENCA) SI 00 279400;
NAMEN: »Otroci za otroke«; KODA NAMENA: CHAR; BIC: LJBASI2X.
Misijonsko središče Slovenije
Luč, mir in veselje ne visijo na božičnem drevescu.
Ne objamejo te ob sentimentalni božični glasbi. Božični sejmi, voščila in
priprava daril ne morejo napolniti s srečo nobenega srca.
V revščini in hladu in globoki osamljenosti je prišel na svet k vsem ljudem
Nekdo, ki je s svojim življenjem želel postati luč in toplina.
Če si odprt za skrivnost tega Človeka,
odprt kot otrok, te bo objela luč in začutil boš toplino.
V teh dneh ti, Vam želim v srcu luč in toplino,
da bi ljudem pregnal/i hlad in jim v temi prižgal/i nekaj zvezd.
Blagoslovljen Božič in leto 2019
Fredi, župnik

VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV ZA BOŽIČNI PRAZNIK
Drage sestre in bratje in vsi ljudje dobre volje!
»Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji« (Lk 2,14), to
je bilo oznanilo angelov s pesmijo, ki se je razlegala v sveti božični noči po
betlehemskih poljanah in je pastirjem oznanila veselo oznanilo, da se je rodil zveličar,
ki je Jezus, Gospod. To božično sporočilo je tako pomenljivo, tako bogato in
veličastno, da odmeva tudi v naš čas. Božična noč je noč veselja, hvaležnosti in
upanja. Skupaj z angeli smo tudi mi povabljeni, da slavimo Boga, ker je dober, zvest
in usmiljen. V božični noči še prav na poseben način doživljamo Božjo bližino,
njegovo dobroto in ljubezen. Ob tem smo vsi povabljeni, da sprejmemo dar
nebeškega Očeta, ko nam v teh dneh pošilja svojega Sina in s tem podarja našemu
življenju nov smisel in kaže na pravo vsebino človeškega življenja. Naše življenje naj
postane jasen odgovor na podeljeni neizmerni Božji dar, naj bo prežeto z
ljubeznijo do Boga in z našo medsebojno ljubeznijo. Življenje iz ljubezni namreč
prinaša človeku mir, veselje in novo življenjsko moč, česar nam ta zemeljski svet ne
more dati. Mir, ki ga prinaša Božje dete, ni sad kompromisov in našega trgovanja,
ampak je v pravem pomenu Božji dar. V neusmiljenem ritmu vsakdanjega življenja,
ko nam tolikokrat zmanjkuje časa zase, za pristnejše medsebojne odnose, za dejanja
ljubezni in dobrote, se vsaj za trenutek ustavimo pred novorojenim betlehemskim
Detetom in dopustimo, naj se vsebina božičnega sporočila dotakne naših src.
Dopustimo, da božično sporočilo ogreje, gane in ozdravi neštete rane, ki jih
nosimo v sebi. Tako se bo v nas po Božjem dotiku začelo rojevati nekaj novega,
lepšega in pristnejšega. Naj oznanilo angelov iznad skromne betlehemske
votline vsem prinese veselje, novo upanje in mir! Tega želimo slovenski škofje
najprej vam, otroci, ki ste Jezusu najbližje ne samo zaradi mladosti, ampak ste mu
blizu po svojem otroškem čutenju, iskrenosti in pristnosti. Prav tako želimo škofje
doživeto praznovanje božičnih praznikov vsem mladim, odraslim in ostarelim!
Tudi vam, bolni, onemogli in ubogi, ki vas je življenje morda postavilo na rob
družbe, želimo, da vas prevzame mir in ljubezen Božjega deteta. Jezus se je rodil
za vsakega od nas kot Emanuel, kot Bog z nami. Slehernega želi potolažiti in
prinesti luč povsod, kjer je tema, da bi naše življenje po veri vanj dobilo novo
vsebino in nov zagon. Zato naj bo novo leto 2019 in sploh vsa naša prihodnost
prežeta z bližino Božjega Sina, v skupnem prizadevanju za ustvarjanje okolja,
ki ga bodo krasile kreposti miru, poštenja, domačnosti in dobrote. Obilje miru
in Božjega blagoslova naj bo vedno med nami! Vaši škofje
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

