ŽUPNIJSKO GLASILO
župnij
Svetega Jerneja

in

Svetega Antona
Padovanskega

Leto XXIII; številka 521 datum 20. 1. 2019

Ko bi bil moj mož bolj podoben Jezusu, bi bila jaz …
Tekom svoje osebne rasti sem spoznala, da jeza ni nič slabega, da se lahko jezim,
lahko tarnam in godrnjam, če se tako počutim. In to počnem. Pogosto. Ko sem sama
se pogosto »skregam« z Jezusom, ki na svojem lesenem križu tiho in modro molči
ves čas mojega navala pisanih občutkov. Kako dobro dene, ko mu lahko povem
karkoli in na kakršenkoli način, brez da bi me obsojal, zavijal z očmi ali mi zaloputnil
vrata pred nosom. Tudi užaljen ni nikoli, le tu in tam se mi zdi, da na koncu »hude
ure« malo bolj nasloni glavo na svojo ramo. A bistveno je, da sem jaz potem kot
prerojena, dobre volje in polna dobrih idej. In ker imava z Jezusom tako harmoničen
odnos, večkrat pričakujem, da bova imela enakega tudi z možem. Vse lepo in prav,
do trenutka, ko ob mojem čustvenem viharju skupaj ne udarita moja potreba po
»zgolj izlitju vseh občutkov« in njegova potreba po »analizirati in rešiti težave«. Tako
v nekem trenutku jaz (še bolj) znorim, ker mi mož sredi pogovora (beri samogovora)
prične segati v besedo, me popravljati in iskati rešitve za mojo težavo, ki se
največkrat izkaže, da to sploh ni. On pa se nato užaljeno umakne, ker sem po
njegovo nehvaležna in ne cenim truda, ki ga je vložil v to, da me je poslušal, istočasno
analiziral situacijo in mi poiskal najboljše možne rešitve. Začaran krog!
Ob neki priložnosti, ko se je najin začaran krog spet odvrtel, sem s kotičkom očesa
zagledala Jezusa, ki je spet (najbrž utrujen od najinih začaranih krogov) naslanjal
glavo na svojo ramo. Zavzdihnila sem in čisto nepremišljeno možu naglas rekla: »Ko
bi bil ti bolj podoben Jezusu, bi bilo življenje takoj lažje!« Da, to sem rekla! Ne
vem zakaj. Niti ne vem kakšen odziv na to izjavo sem od njega pričakovala. Morda,
da bo prijazno rekel: »Da draga, bom se potrudil.« ali pa mi morda neprijazno
zabrusil: »Potem se pa z njim poroči.«. Zagotovo pa ne z enim, ne z drugim odzivom
ne bi bila zadovoljna in najverjetneje bi se zatem odvrtel še en najin začaran krog. A
Bog je na njegove ustnice položil drugačne besede. Na mojo željo, da bi bil bolj
podoben Jezusu je moj mož brez pomisleka odgovoril z besedami: »Jaz pa bi si
želel, da bi bila ti bolj podobna Mariji in kdaj kaj zmolila zame.«.

Še vedno v elementu, da začneva nov začaran krog, sem odprla usta, a glasu iz
mene ni bilo. »Kaj je rekel?«, se mi je motalo po glavi. Če sem se še tako trudila dati
kak odziv na njegov stavek, iz mene ni prišlo nič. Ure, dneve in noči sem
premišljevala o tem stavku. Čutila sem, da to niso bile zgolj njegove besede s
katerimi bi mi želel milo za drago vrniti za mojo primerjavo z Jezusom. Ni tako hiter
in spreten pri iskanju (pravih) besed, a tokrat je zadel bistvo najinega zakona v
stotinki sekunde. Vem, da to ni bilo le njegovo sporočilo »tečni« ženi ampak Njegovo
sporočilo za najin zakon.
In ko sem tako nekaj časa zrla v podobo Matere božje na naši steni, mi je postalo
jasno. Čeprav je ženska, žena in mati ona ostaja mirna, tiha, zadržana. Namesto
»čustvenih izlivov in viharjev« v rokah drži rožni venec in sprejema. Sprejema
vse, dobro in slabo. Ona torej sporoča z molitvijo, ne z besedami. In tako sem
tudi sama odprla svoj predal in iz njega vzela rožni venec. In bilo je lažje, veliko
lažje kot takrat, ko sem svoje notranje razdejanje na vsak način želela
ubesediti. Vir: Iskreni.net

Pon., 21. 1.
Neža
Tor., 22. 1.
Vincencij (Vinko)
Sre., 23. 1.
Henrik Suzo
Čet., 24. 1.
Frančišek Saleški
Pet., 25. 1.
Spreobrnitev
apostola Pavla
Sob., 26. 1.
Timotej in Tit
Ned., 27. 1.
3. NEDELJA MED
LETOM
NEDELJA
SVETEGA PISMA
Pon., 28. 1.
Tomaž Akvinski
Tor., 29. 1.
Valerij

Ob 17. uri
za + Štefko Mihelič

Ob 17. uri
za + Miroslava Kolmana
Ob 8. uri
Bogu in Devici Mariji v zahvalo ter priprošnjo
Ob 17. uri
za + Štefanijo Stramec
Sklep tedna molitve za edinost kristjanov
Ob 17. uri za + Ruperto Plemen, obl.
Ob 17. uri za vse + Petrejeve
daritev – sv. mašo oblikujejo veroučenci 7. razreda
Ob 8. uri za + Ljudmilo in Ivana Buzzi
Ob 10. uri na Sv. Antonu za + Vlada Mravljaka in
vse + Dajnikove
Ob 11.30 za + Marijo Planinšič, roj. Grdadolnik
daritev – sv. mašo oblikujejo veroučenci 8. razreda
Ob 17. uri
za + Marijo Mihelič
Ob 17. uri
za + Zvonka Plemena in starše

Sre., 30. 1.
Martina
Čet., 31. 1.
Janez Bosko
Pet., 1. 2.
Brigita Irska
Sob., 2. 2.
Simeon in Ana
Blagoslov sveč
Ned., 3. 2.
4. NEDELJA MED
LETOM
Blagoslov
sv. Blaža

Ob 8. uri
za žive + župljane
Četrtek pred prvim petkom - ob 17. uri
za + Frančiško Zaveršnik, obl.
Prvi petek - ob 17. uri
za + Marijo Planinšič, roj Fornezzi
JEZUSOVO DAROVANJE SVEČNICA
Prva sobota - Ob 17. uri
za + Alojza Grubelnika in starše
Prva nedelja – darovanje za novo streho
na cerkvi sv. Lenarta; … za potrebe župnij
Ob 8. uri
Bogu in Devici Mariji v priprošnjo
za dušno in telesno zdravje
Ob 10. uri na Sv. Antonu za + Angelo in Ivana Žvikarta
Ob 11.30
za + Antonijo in Antona Robnika ter vse + Nemčeve

NEDELJA SVETEGA PISMA 2019 … 27. januarja 2019 bomo v Cerkvi na
Slovenskem že tridesetič obhajali nedeljo Svetega pisma. Geslo letošnje nedelje je
Na poti z Besedo in je vzeto iz evangeljske pripovedi o emavških učencih (Lk 24),
ki jo je papež v zaključnem dokumentu sinode o mladih predstavil kot temeljno
podobo, ki naj usmerjala delo Cerkve za mlade. Božja beseda nas po Svetem pismu
spremlja v naših vsakdanjih situacijah. Besede ni mogoče spoznati samo preko
razpravljan in pogovorov, temveč je potrebno sprejeti vabilo in stopiti z njo na pot
konkretnega vsakdanjega življenja. V letošnjem letu želimo posebno pozornost
posvetiti bralcem Božje besede v bogoslužju. Ti so še posebej poklicani in izbrani,
da na tak način posredujejo Božjo besedo, da se bo lahko dotaknila src poslušalcev,
tudi mladih, in bodo mogli v njej prepoznati Božji nagovor zase in za Cerkev danes.
Zavod Biblično gibanje vas vabi v mariborsko stolnico sv. Janeza Krstnika k sv. maši
z nadškofom Marjanom Turnškom, nato h katehezi za bralce Božje besede (Milada
Kaležič in dr. Maksimilijan Matjaž).
Gospod, današnja zahvala bi morala biti nekaj posebnega.
Preko številnih piscev si nam podaril svojo besedo, podaril si nam zakon ljubezni in
večnega življenja. Podaril si nam svojega Sina, ki nas je naučil brati tvoje Pismo,
podaril si nam Svetega Duha, ki nas s svojimi darovi uči brati in živeti.
Gospod: »Hvala ti.«

DRUŽINA MOLI: Povezanost z bolniki
V februarju se spominjamo naših bolnikov in jih priporočamo Bogu.
Jezus moj, v tvoje roke
dajem bolne vse otroke
in odrasle, ki trpe,
da bi s postelje široke,
kjer morda težko leže,
k tebi dvignili srce.
Družinska naloga: V svoji družini ali župniji poiščemo bolnika, ki se ga potrudimo
obiskati in se ga ves mesec spominjamo pri družinski molitvi, včasih tudi s tole, ki jo
predlagamo tukaj. Vir: Magnificat
Srečal sem fanta, ki me je pozdravil z ‘dober dan’
V starem delu Krškega sem prehitel fanta starega kakih 10 let. Gotovo me ni mogel
poznati, ker sem le občasno v Krškem. Lepo je pozdravil: “Dober dan!” Odzdravim
in odhitim malo naprej. Pa malo pomislim v slogu ‘redko-slišim-pozdrav-od otrok-v
Ljubljani’, se obrnem nazaj in ga pohvalim: “Fant, zelo lepo znaš pozdravljati!”.
Odgovori z novim presenečenjem: “Hvala.” /…/ “Kdo te je naučil pozdravljati?”
/…/ “Starši.” Skomigne z rameni kot da je to nekaj najbolj normalnega. Se obrnem
še enkrat k njemu: “Pohvali očeta in mamo, da te tako lepo učita vljudnosti.” /…/
“Hvala, bom.”
Grem naprej, a ko se ozrem še enkrat nazaj, opazim, da fant vstopa v avto. Tak
preprost. Pristopim, potrkam in očeta pohvalim za odlično vzgojo. Odgovor očeta:
“Hvala.” Kaj pa drugega. Voščila sva si obilo lepega v novem letu in odšel sem
domov v Ljubljano.
Prešlo mu je v navado … Fantu je pozdravljanje in lepo obnašanje očitno prešlo že
v navado. Pozdravlja namreč vse po vrsti in ne samo poznanih. Zna se tudi zahvaliti
za pohvalo, kar pogosto ni v navadi niti pri odraslih. Po navadi rečemo kaj v stilu:
“Saj ni nič takega!” Otrokom je treba vcepiti navade, tako, da večkrat od otroka
zahtevamo, da ponovi določena dejanja. Tako se primejo in postopno preidejo v
navado. Poleg tega pa morata biti starša zgled – morata to delati. OBA. In otroka
opozarjati. OBA. Dosledno.
Ralph Waldo Emerson je zapisal:
»SEJEŠ MISEL, ŽANJEŠ DEJANJE. SEJEŠ DEJANJE, ŽANJEŠ NAVADO.
SEJEŠ NAVADO, ŽANJEŠ ZNAČAJ. SEJEŠ ZNAČAJ, ŽANJEŠ USODO.«
Starša tega mladeniča se tega držita. Sejeta lepe navade. Žela bosta dober značaj
in – verjamem – dobro usodo. Vir: PREPROSTOST.SI
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

