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Advent – vse je na poti

Nakupovati darila … oddati božično pošto … priskrbeti drevesca iz gozda …
peljati otroke na adventno praznovanje in jih ponovno odpeljati na vajo
cerkvenega zbora … na koncert … obleko v čistilnico … kupiti hrano in pijače za
praznično pogostitev … in še po lososa in tisti sir … v papirnico po darilni papir
… pa na kuhano vino na božični trg … ni parkirnega prostora … Vse je na poti.
Kaj pa nam pripoveduje Sveto pismo? Angel pride k Mariji … Marija obišče
Elizabeto … Marija in Jožef gresta v Betlehem … zvezda gre po svoji poti … trije
modri se odpravijo na pot … štetje ljudstva – vsak gre v svoj kraj, da se vpiše …
angel gre k pastirjem … pastirji pohitijo … množice angelov so na poti … Sveta
družina beži v Egipt … pastirji se vrnejo … trije modri so naposled na poti domov
… Vse je na poti.
Mislim, da obstaja odločilna razlika:
Biti na poti, da bo praznik tako lep, kot je bil lanski, da ustrežemo vsem
pričakovanjem, da ja ne bo prepirov, da bodo vsi zadovoljni … Ali drugače
povedano: da ostane vse tako, kot je bilo.
In … biti na poti drugače: ker se je v meni nekaj zganilo, ker se dogaja nekaj
novega, ker je tu obljuba, zaveza, upanje, luč, zvezda … Ali drugače povedano:
da ne ostane nič tako, kot je.
Biti na poti samo po sebi ni nič slabega. Vznemirljivo vprašanje pa se zdi:

ali smo na poti, da bi obsedeli – ali pa se odpravili na novo pot?

Po: A. Schwarz, Moj resnični božič

V dneh, od 16. do 20. 12., želim z »zakramenti« obiskati ostarele, bolnike in
invalide. Prosim, da jim omogočite prejem zakramentov in me obvestite – osebno
ali preko sodelavcev ŽK, ŽPS ali cerkvenih ključarjev! Hvala!

Luč miru iz Betehema …
Luč je tu. Čaka, da jo ponudim bližnjemu in z njenim plamenom zanetim mir.
Vendar se bojim …
Česa se bojiš?
Strah me je, da moj plamen ni dovolj velik in jaz nisem dovolj dober,
da ga ponudim drugim. Kako naj jim stopim naproti, ne da bi me odrinili
od sebe? Kaj, če zaradi mene zavrnejo plamen in mir, ki ju prinašam?
Res je, da nikoli ne boš dovolj dober za vse. A zakaj bi te to ustavilo?
Kako naj bi me ne ustavilo?
Nikoli ne moreš ugajati vsem, a zame boš vselej dovolj dober,
ker te imam rad. Ko to sprejmeš in
v svetlobi plamena pogledaš sočloveka, vidiš,
da je tvoj brat in ne nasprotnik, tvoja sestra in ne sovražnica.
Naj potem še gorim?
Vedno. Samo z lučjo lahko preženeš temo in
samo z ljubeznijo lahko prižgeš mir.
NE BOJ SE GORETI!
Pon., 16. 12.
Adela
Tor. 17. 12.
Janez de Matha
Sre., 18. 12.
Vunibald
Čet., 19. 12.
Urban V.
Pet., 20. 12.
Vincencij Romano
Sob.,21. 12.
Peter Kanizij
Kvatrna sobota
Ned., 22. 12.

4. ADVETNA
NEDELJA
Od 23. 12. 2019
do 3. 1. 2020

Ob 17. uri za + Inko Osvald
Začetek božične devetdnevnice
Ob 17. uri za + Ano Petrun in sorodnike ter
dušno in telesno zdravje
Ob 8. uri
Za žive in + župljane
Od 16. ure dalje spoved veroučencev …
Ob 17. uri za + Ljubico Martini ter
starše Martini in Jager
Od 8.30 dalje spovedovanje v domu Hmelina …
Ob 17. uri za + Janka Kramljaka in 3 brate ter starše
Ob 17. uri prihod skavtov z
Luč-jo miru iz Betehema …
za + Ivana Pogača
Ob 8. uri za + Antona Kolmana ter
Jelko in Mirana Kolmana
Ob 10. uri na Sv. Antonu za + Antona Žebreka
Ob 11.30 za + Marijo Mihelič
Božično – novoletne počitnice …

Pon., 23. 12.
Janez Kancij
Tor., 24. 12.
Adam in Eva
Blagoslov jaslic …

Ob 17. uri
za + Janeza Iršiča in sina Ivana
SVETI VEČER …
»Polnočnica« … Ob 21. uri na Sv. Antonu
za + Mihaela Kramljaka ter sina Janka in Mirka
Ob 24.00 za + Jožeta in Jožefo Rihter
Spomin: za + Dragico Laznik ter Danico in Marka
(g. Anton Šeruga v baziliki Marijinega obiskanja, Petrovče)

Sre., 25. 12.
BOŽIČ –
GOPODOVO
ROJSTVO
Čet, 26. 12.
ŠTEFAN
Blagoslov
vode in soli
Pet., 27. 12.
JANEZ
Sob., 28. 12.
NEDOLŽNI
OTROCI
28. in 29. 12. …
Ned.,29. 12.

SVETA
DRUŽINA
Pon., 30. 12.
Feliks I.
Tor. 31. 12.
Silvester (Silvo)
Sre., 1. 1. 2020
MARIJA,
SVETA
BOŽJA MATI

Ob 10. uri na Sv. Antonu
za vse + Brunčkove in Čavkove

Ob 11.30
Za + Marka Urha
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!
Blagoslov otrok
Ob 17. uri za + Zofijo in Štefana Tompa ter
Zdenka Neuwirta in Cecilijo West
… zaključek misijonske adventne akcije
»OTROCI ZA OTROKE«.
Otroci! Prinesite svoj dar k jaslicam!
Blagoslov otrok
Ob 8. uri za + Jožefa Miklavca in sina Jožefa
Ob 10. uri na Sv. Antonu za + Amalijo Petrun
Ob 11.30 za + Rozo in Franca Mraka
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Blagoslov doma na staro leto
»Hvalodavanje …« Ob 17. uri
Bogu in Devici Mariji v zahvalo za vse prejete milosti
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Marijo Gube, roj. Žebrek
Ob 11.30 za vse + v družini Arl in Plevnik

Čet., 2. 1.
Bazilij Veliki
Pet., 3. 1.
Presv. Jezusovo ime
Sob.,4. 1.
Elizabeta Seton
Ned., 5. 1.

2. NEDELJA
PO BOŽIČU

Prvi četrtek - ob 17. uri
za + Štefanijo Grubelnik
Prvi petek - ob 17. uri
za + Rika Osrajnika in sorodnike
Prva sobota -ob 17. uri za + Nevenko Mrak, obl.
po maši: Božični koncert … Moški Pevski zbor KUD
Stane Sever Ribnica na Pohorju z gosti …
Prva nedelja – darovanje za potrebe župnij
Ob 8. uri za + Jožefo in Jožefa Zaveršnika
Ob 8. uri na Sv. Antonu za + Rozalijo Naglič
Ob 11.30 za + Marijo in Andreja Gradišnika ter
vse + v družini Praznic in sorodnike

BOŽIČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV 2019
Božično praznovanje z vrhuncem sredi noči in v času zimskega sončnega preobrata, ko
se tema najdaljših noči začenja umikati svetlobi dneva, nam sporoča: Bog ne zapušča
sveta! Ostaja z nami kot Luč, kot Odrešenik! Dokler bo obstajal svet, ne bo nikoli
prenehala aktualnost angelove vesele novice iz betlehemske noči: »Ne bojte se! Glejte,
oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem
mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod« (Lk 2,10). Samo On je in ostane Pot
(Jn 14,6) izhoda iz »dežele smrtne sence« (Iz 9,1).
Ob božičnem praznovanju slovenski škofje vsem vam, dragi bratje in sestre v župnijskih
občestvih, pa tudi vsem duhovnikom in diakonom, redovnikom in redovnicam,
bogoslovcem in semeniščnikom, vsem ožjim sodelavcem, vsem našim zamejcem in
zdomcem ter slovenskim misijonarjem, še posebej pa vsem bolnikom in najbolj
preizkušanim bratom in sestram, (pri)voščimo obilje Božjega kruha, ki naj vaše
življenjsko okolje v letu 2020 spreminja v sodobno hišo kruha za vse bližnje, ki so
lačni pristne ljubezni!
Enako voščilo namenjamo v duhu ekumenskega sožitja tudi vsem pravoslavnim in
evangeličanskim bratom in sestram. Vaši škofje
»Deluj v meni, Sveti Duh,
da se bo Jezus lahko rodil tudi v mojem življenju … v mojem domu …
da bo razsvetlil vse s svojo navzočnostjo.«
5 minut s Svetim Duhom, V. M. Fernandez, založba Družina

Blagoslovljen Božič in leto 2020!
Vam želi vaš župnik Fredi
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

