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Dragi dobri ljudje!

Božič – praznovanje Jezusovega rojstva nam je vedno izziv:

Bog je po preroku Izaiju napovedal rojstvo Odrešenika.
Prerok Izaija je veroval v uresničenje Božje obljube.
Današnji čas in naše razmere nam postavljajo izziv,
da zaupamo v uresničenje Božjih obljub.
Bog je po angelu Gabrijelu stopil k preprostemu dekletu
z naznanilom Božjega rojstva.
Marija je sprejela Božje naznanilo in postala mati Odrešenika.
Ne bojmo se sprejemati Božjih znamenj in jih uresničevati.
Bog se je rodil v majhnem mestu Betlehem v preprostem hlevu
med preprostimi ljudmi.
Preprostost pastirjev prepoznava novega Kralja ljubezni, upanja, miru …
Izziv je govoriti o Bogu s preprostostjo, ljubeznijo, spoštovanjem,
človečnostjo. Zmoremo to?
Modri z Vzhoda so iskali Jezusa in ga našli po zvezdi vodnici.
Niso se ustrašili izziva dolge poti, neznanih iskanj in nejasnosti cilja.
Ne ustrašimo se razmer sveta in pogumno stopimo na pot do cilja.
Jezusovo rojstvo prinaša v tisti trenutek zgodovine
novo zapoved ljubezni in miru.
Jezusovo rojstvo nam tudi danes podarja novo zapoved ljubezni in miru.
Izziv je živeti in podarjati ljubezen in mir tukaj in sedaj.
Sprejmimo Boga v svoje življenje in podarimo vsem ljudem
v teh božičnih praznikih Božjo ljubezen in mir,
v letu 2020 pa se ne bojmo izziva, da bi to podarjali vsakemu človeku.

Pon., 6. 1.

GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE

Tor., 7. 1.
Rajmund
Penjafortski
Sre., 8. 1.
Severin Noriški
Čet, 9. 1.
Hadrijan
Pet., 10. 1.
Gregor Niški
Sob., 11. 1.
Pavlin Oglejski II.
Ned.,12. 1.

NEDELJA
JEZUSOVEGA
KRSTA

Pon., 13. 1.
Hilarij
Tor. 14. 1.
Odon (Oton)
Sre., 15. 1.
Absolom
Čet., 16. 1.
Honorat
Pet., 17. 1.
Anton (Zvonko)

Ob 8. uri
za + dušnega pastirja Franca Bračiča
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Rozino Kramljak ter Albina in Franca
Ob 17. uri
za + Kristino Pušnik
Ob 17. uri
Bogu in Devici Mariji v priprošnjo
za dušno in telesno zdravje
Rekolekcija – srečanje duhovnikov
in stalnih diakonov v Radljah ob Dravi
Ob 17. uri
za vse + Kobalove
Ob 9. uri v Koroški dom starostnikov Črneče …
Ob 17. uri
za + Antona Miheliča
Ob 17. uri
za + Marijo Mihelič - po maši
srečanje veroučencev in staršev 3. razreda
Ob 8. uri
za + Zdravka Švajgerja in očeta Alojza ter sorodnike
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Andreja Gregla
Srečanje NOVOKRŠČENCEV IZ LETA 2019
Ob 11.30
za vse + Bizjakove in sorodnike
Ob 17. uri
za+ Marijo Hrastnik, roj. Kramljak - po maši:
srečanje članov ribniškega ŽPS-ta
Ob 17. uri
za + Štefanijo Starmec
Ob 8. uri
za + Alojza Škvarča in stare starše
Ob 17. uri
za + Hildo Mihelič
Ob 17. uri
za + Ivana Pušnika

Sob.,18. 1.
Marjeta Ogrska

Ned., 19. 1.

2. NEDELJA
MED LETOM

Začetek tedna molitve za edinost kristjanov
Ob 15. uri v Josipdolu
za + Karla Kačiča, obl. ter sinova Mihaela in Stanislava
Ob 17. uri
za + Marto Miklavc
Ob 8. uri za + Marijo in Rudolfa Kompoša in 2 brata,
tete in strice ter vnuka Roka Pušnika in sorodnike
Ob 10. uri na Sv. Antonu za žive in + župljane
Ob 11.30 za + Marijo Breznik

Zakramentalno življenje župnij v letu 2019:
Sv. krst

Sv. zakon
Pogreb

Ribnica na Pohorju
15
5 deklic in 10 fantov
vsi iz izvenzakonskih
skupnosti
1
14
10 žensk in 4 moški
7 previdenih in
7 neprevidenih

S. Anton na Pohorju
3
1 deklica in 2 fanta
vsi iz izvenzakonskih
skupnosti
/
/

Po spletu je zaokrožil posnetek očeta, ki je bodočemu zetu pripravil čustven in
hkrati šaljiv nagovor, s katerim je ubesedil neizmerno očetovsko ljubezen.
Philip, želim ti povedati zgodbo, ki se – kot vse druge zgodbe – začne takole:
Nekoč je živel oče. Če slučajno ne moreš ugotoviti, kdo bi to lahko bil – to sem
jaz. Ta oče je imel čudovitega sina in bil je zelo srečen. Nekega dne je izvedel,
da njegova žena pričakuje še enega otroka.
Molil sem: “Gospod, če je tvoja volja, naj bo deklica.” Uslišal me je. Bil sem
prva oseba, ki jo je držala v naročju. Gledal sem jo in rekel: “Gospod, napravi
jo takšno, kot je njena mama.” Uslišal me je. Bila je ljubeča, darežljiva, dobra
in tako prijazna. Počutil sem se malce izobčenega, zato sem rekel: “Gospod,
napravi jo takšno, kot sem jaz.”
In jo je. Naučila se je voziti tovornjak in traktor, lahko je sama naložila seno in
žvečila tobak. Mimogrede, ali se zavedaš, kaj boš danes dobil?! Nekje v istem
času je bila tudi zaverovana v svoj prav, čustvena in trdoglava. Zato sem rekel:
“Gospod, dovolj je. Naredi jo takšno, kot si ti.” In uslišal me je.

V njej je zasejal željo po služenju drugim. Rada ima ljudi. Svoje življenje je
posvetila poklicu medicinske sestre. Pripeljala je ljudi nazaj iz smrti. Za roko je
držala ljudi, ki so vdihnili svoj zadnji dih. Dal ji je srce za misijone in pešačila je
po vsem svetu. Po rekah je potiskala kanuje in ležala na tleh, ko so zunaj švigale
krogle. Vse to zato, da je ljudem lahko govorila o Jezusu.
A še vedno ji je nekaj manjkalo, zato sem rekel: “Gospod, osreči jo.” Spoznala
je tebe. Vidiš ta izraz na njenem obrazu? Nikoli prej ga nisem videl, dokler ni
spoznala tebe. In hvaležen sem za to. Danes ti dajem najboljšo stvar, ki jo imam.
Preden ti jo predam, želim, da se zaveš, kako trdo sva z Bogom delala, da je
pripravljena. Philip, medtem ko ti jo izročam, mislim, da ne boš zameril, če ti dam
še en nasvet: Midva z Bogom sva garala. Ne zafrkni tega. Aleteia
Dragi bodoči novoporočenci!
Vabljeni na tečaj priprave na zakon, od 22. – 23. februarja 2020,
od 17.00 do 20.00, na Muti, v prostorih župnišča.
Tečaja se zagotovo udeležite vsi, ki v letu 2020 načrtujete cerkveno poroko.
SKUPAJ V ISTEM ČOLNU …
Novo leto. Praznujmo skupaj.
Sedimo v istem čolnu.
Vsi ljudje kot bratje in sestre v istem čolnu.
Ljudje, ki plujemo skupaj.
Fantastične sanje.
Sonce pleše po nebu, ribe pojejo v morju.
Vsi ljudje kot bratje in sestre v istem čolnu sveta.
Šibki in močni. Vsi narodi in rase.
Mogočni in nebogljeni. Bogati in revni.
Fantastične sanje.
Zakaj se moram zbuditi in videti,
kako je čoln težko poškodovan, divja brez orientacije?
Zakaj slišim, kako idealisti in preroki v čolnu obupani iščejo človeka s srcem?
Boš prinesel v ta čoln svoje srce?
Po: P. Bosmans, Živi vsak dan
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

