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BIRMA JE KOT VODKA
Začetek letošnjega poletja (op. p.: 16. 8. 2020, piše: Lucija Čakš) sem imela čast
doživeti posebno izkušnjo. Bila sem birmanska botra. Na »birmi v maskah«. Kar ni
tako skrivnostno kot ples v maskah, zato pa verjetno bolj štorasto. Ko sem opazovala
»svojo« birmanko, ko sem stala med birmovanjem ob njej, s svojo roko na njeni rami,
pa sem se spominjala svoje birme.
Razen krsta se dobro spominjam prejema vseh zakramentov. In vsi so imeli tako
rekoč takojšen učinek. Po prvi spovedi (in vsaki naslednji) sem se dejansko počutila
lažja in bolj pomirjena. K obhajilu sem še mesece po prvem prejemu pristopala s
hitro razbijajočim srcem. Sčasoma se je vznemirjenje na poti do hostije pomirilo in
skoraj izgubilo, zato je bilo zaprtje cerkva v času korona krize skoraj dobrodošlo …
da sem se spet naučila ceniti to, da je evharistija vedno tam in mi je vedno, vsak
dan na voljo. Poroka je bila sploh zakrament velikih in takojšnjih sprememb … dobila
sem nov priimek, odselila sem se od doma in prevzela novo funkcijo v novem
gospodinjstvu … naenkrat sem bila jaz varuhinja ognjišča. Skratka … vsi
zakramenti so name neposredno učinkovali in še učinkujejo takoj. Razen birme
… Upam, da se ne bo kdo pohujšal nad mojo metaforo … zdi se mi namreč, da bo
dobro nagovorila nedavne prejemnike tega zakramenta … Birma je kot vodka:
pride za tabo … Kar je bilo zame, ko sem jo prejela pri 14-ih, nekakšno razočaranje.
Res sem se trudila, da bi se vestno pripravila na prejem birme. Nisem hotela, da je
poudarek na obleki (isto sem imela kasneje na valeti) ali darilih (čeprav sem tisto
krasno modro kolo vozila po Ljubljani skoraj do konca fakultete). Res sem želela
prejeti darove Svetega Duha. Predvsem … modrost! Čeprav se tudi vednosti,
pobožnosti in sveta ne bi branila … Na jutro pred birmo sem poslušala CD z
duhovnimi pesmimi v mešanici hebrejščine in angleščine, ki sem si ga presnela od
kaplana, sploh tisto »Welcome Spirit of God«. In upala, da me bo ubogal. Da bo
prišel. No, pa je birma prišla in minila. In sama se nisem počutila nič kaj bolj modro.
Ali bolj karkoli, če smo že pri tem. Skoraj sem že verjela, da so imeli moji vrstniki

prav. Da je birma res brezveze, krneki, in da je darilo edino, kar ti od nje ostane. In
res se ni prav veliko spremenilo. Šla sem v srednjo šolo in še naprej sprejemala
neumne, brezglave odločitve, redno pozabljala moliti in bila precej zanič tako v
dajanju nasvetov kot v odnosih na splošno. A vendar zdaj, ko se ozrem na svojo pot,
opazim, kako se po birmi skozi vsa mladostniška iskanja nikdar nisem povsem
izgubila, kako sem vedno nekako našla svojo pot in predvsem vedno ostala vsaj malo
povezana z Bogom, kot da je nad vsem skupaj ves čas držal svoja krila Sveti Duh.
Tudi ko ga sploh nisem klicala.
Ko sem konec junija stala tam in gledala »svojo« birmanko … vso lepo in urejeno …
malo zmedeno in živčno … malo frlečo in vso cvetočo, ki si že tako zelo želi biti
odrasla, sem ji iz srca zaželela točno to.
Da bi bila tudi zanjo birma kot vodka … Da bi kar nenadoma,
ko še sama ne bo vedela kdaj, prišla za njo.

Pon., 31. 5.

OBISKANJE
DEVICE MARIJE

MOLITVENI
NAMEN papeža
FRANČIŠKA
Tor., 1. 6.
Justin
Sre., 2. 6.
Marcelin in Peter
Čet, 3. 6.

SV. REŠNJE TELO
IN KRI

Ob 19. uri
za + stare starše Petrun – Kuternik ter tete in strice
Sklep šmarnične pobožnosti
Molimo za mlade ljudi, ki se pripravljajo na zakon,
oprti na krščansko občestvo, naj rastejo v ljubezni
z velikodušnostjo, zvestobo in potrpežljivostjo.
Ob 19. uri
za + Marijo Hojnik ter vse + na Resovem in Urhovem
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Magdaleno Horvat - Kovač
Ob 19. uri za + Pavlo Clemenc Turičnik
Prvi petek - ob 19. uri
za vse + Šlenčejeve

Pet., 4. 6.
Peter Veronski
Ob 11. uri SLOVESNOST SV. BIRME za Nežo in Aljaža
Sob., 5. 6.
Izredni birmovalec: župnik Fredi Mlinarič
Bonifacij
Ned., 6. 6.
Prva nedelja – darovanje za potrebe župnij
10. NEDELJA MED Ob 8. uri za + Ivana Ričnika, obl. in Berto ter
LETOM
vse + na Miklavčevem – po maši: slovesnost
v čast Najsvetejšemu pri enem, stranskem oltarju
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + starše Stražiščar iz Cerknice

Tudi letošnjem pastoralnem letu (od 1. adventne nedelje (29. 11. 2020)
do nedelje Kristusa Kralja vesoljstva (21. 11. 2021))
»Lepe nedelje« in sv. maše na podružničnih cerkvah ODPADEJO.
Vabljeni in dobrodošli v župnijski cerkvi sv. Jerneja!
5 NAVODIL p. PIJA ZA ČAS KORONAVIRUSA
Pater Pij ni le svetnik, ki je na svojem telesu nosil stigme in delal čudeže, ampak je
tudi svetnik, ki je živel tudi v obdobju španske gripe, uničujoče pandemije, ki se je
zgodila na začetku dvajsetega stoletja. Pater Pij ima s tem obdobjem pandemije, ki
ga doživljamo, poseben odnos, saj je sam kmalu po prejemu stigem zbolel in preživel
špansko gripo. Po bolezni si je opomogel in še naprej živel zelo plodno duhovniško
življenje. /…/ V enem od pisem patra Pija, ki ga je leta 1917 napisal eni od svojih
duhovnih hčera Antonietti Vona, beremo: »Ne bojte se nobene prihodnje škode,
ki bi se vam lahko zgodila na tem svetu, ker se morda sploh ne bo zgodila,
ampak v vsakem primeru, če bi se to zgodilo, vam bo Bog dal moč, da to
prenesete … Če vam Bog dovoli, da hodite po viharnih vodah stiske, ne
dvomite … ne bojte se. Bog je z vami. Bodite pogumni in rešeni boste.« (Pisma
III, str. 833). V istem pismu sv. Pij Antonietti zapiše tudi nekaj besed, za katere pravi,
naj si jih vtisne v svojo dušo: “To se mi zdi, da vam moram danes povedati v
Gospodu: za stalno pobožno življenje ni treba storiti nič drugega kot vtisniti v
svojo dušo nekaj izvrstnih in radodarnih vodil.” (Pisma III, str. 830)
Ta vodila, o katerih piše pater v svojem pismu, pa so:
1. “Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu.”
(Rim 8,28)
2. “Bog je naš oče.”
3. “Ali ste kdaj kaj pogrešali?” (Lk 22,35)
4. “Večnost.”
5. “Meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem našega Gospoda
Jezusa Kristusa.” (Gal 6,14)
… Še en stavek, ki si ga je treba zapomniti, je stavek, ki ga je pater Pij pogosto
ponavljal: “Moli, upaj in ne skrbi.” Te besede lahko služijo kot nekakšno življenjsko
geslo in veljajo za vsak trenutek našega življenja, saj smo vedno poklicani k molitvi,
zaupanju v Gospoda in predaji svojih skrbi Njemu.
Pater Pij naj za nas posreduje v nebesih in nam omogoči, da sedanji trenutek
zaživimo v ljubeči Božji navzočnosti. Naj Zaslišimo njegove besede:
“Moja preteklost, o Gospod, naj bo v Tvoji milosti … moja sedanjost v Tvoji
ljubezni … moja prihodnost pa v Tvoji previdnosti.”
Vzemimo jih za svoje in se tudi na ta način zaupajmo v varstvo našega nebeškega
Očeta in Božje Matere. Po: Aleteia

Pon., 7. 6.
Robert Newminstrski

Tor., 8. 6.
Medard
Sre., 9. 6.
Primož in Felicijan
Čet, 10. 6.
Bogumil Poljski
Pet., 11. 6.
SRCE JEZUSOVO
Sob., 12. 6.
Marijino
brezmadežno Srce
Ned., 13. 6.
11. NEDELJA MED
LETOM
Ob 7.30 uri
za + Amalijo in
Alojza Ladineka

Ob 19. uri
za + Antona Razdevšeka
Ob 19. uri
za + Avgusta Žigarta in vse + Žigartove
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Ob 19. uri
za + Duška Urana in Giuseppeja Pina Palazza
Ob 19. uri
za + Borisa Solero in starše ter sorodnike
Doma ne bo daritve – sv. maše!
SV. ANTON PADOVANSKI
LEPA NEDELJA na Sv. Antonu na Pohorju
Ob 9. uri za + očeta in brata Antona Reflaka
Ob 10.30 za + Čavkove starše ter
sestre: Emilijo, Antonijo in Ido
Spomni: za + Jožeta Merzdovnika in
vse + Merzdovnikove – po maši: slovesnost
v čast Najsvetejšemu pri enem, stranskem oltarju

O Bog, dobri in usmiljeni Oče!
Med svojim ljudstvom si izbral sv. Antona Padovanskega
za oznanjevalca evangelija in pričevalca miru.
Prisluhni naši molitvi,
s katero se Ti priporočamo po svetnikovi priprošnji.
Blagoslovi naše družine,
pomagaj jim rasti v veri, ohrani jih v edinosti, miru in potrpežljivosti.
Blagoslavljaj naše otroke! Varuj našo mladino!
Pridi na pomoč vsem preskušanim v bolezni, trpljenju in osamljenosti.
Podpiraj nas v prenašanju vsakodnevnih težav.
Podari nam svojo ljubezen!
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
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

