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Hvala vsem za spoštovanje ukrepa,
da je potrebno tudi za verske dejavnosti upoštevati pogoj PCT
in druge ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe s COVID – 19.
Dragi bratje in sestre, škofje vas vabimo, da se nam pridružite v molitvi in prošnji,
da skupaj premagamo težko krizo epidemije in delitev med nami. Čas koronavirusne
bolezni COVID-19 je čas preizkušnje, pa tudi priložnost, da poglobimo svojo
vero in zaupanje v Boga. Tako bomo iz krize izšli prečiščeni in utrjeni v veri ter bodo
naša občestva kraj živete vere. V nedeljo, 17. oktobra 2021, vesoljna Cerkev
pričenja sinodalno pot preverjanja življenja po veri v Kristusa. Ta pot se najprej
pričenja tako na ravni škofij kot tudi na ravni Cerkve v Sloveniji. Omenjena nedelja je
priložnost, da po vseh naših občestvih namenimo skupno molitev za prenehanje
epidemije v naši domovini in da začutimo, kako smo v tem času vsi ena družina,
čeprav z različnimi mišljenji in prepričanji, ter skupaj poklicani, da pokažemo
odgovornost in sodelovanje. Vaši škofje
Začeli smo mesec oktober, ki nas še poseben način vabi k molitvi rožnega venca.
Starši, molite skupaj s svojimi otroki rožni venec. Ta molitev povezuje
družino tako kot povezuje vrvica jagode na rožnem vencu.
Tudi v cerkvi molimo rožni venec … 25 min pred daritvijo – sv. mašo. Vabljeni!
»Pri na doma smo vsak večer molili rožni venec. Spominjam se, kako je našo
najmlajšo sestro Zalko premagal spanec, glava se ji je nagnila in je utrujena od teže
dneva omahnila v moje naročje. Malo sem bil v zadregi, ker nisem imel sklenjenih
rok, kot se to spodobi pri molitvi. Vprašujoč sem pogledal očeta, kaj zdaj storiti. Oče
pa je rekel: »Peter, koj drži jo!« V pogledu nazaj lahko rečem, da je to pobudo
mogoče razumeti v dvojnem pomenu. 'Le drži jo,' saj je najmlajša in ne moremo ji
zameriti, da ob pozni uri utrujena zaspi. 'Le drži jo' pa tudi v smislu dobre tradicije.
Le drži tradicijo molitve rožnega venca in ona te bo držala pokonci. To izkušnjo
so naredili verniki vseh stoletij in jo delajo prav tako danes.« Peter Olip

Pon., 18. 10.
LUKA
Tor., 19. 10.
Pavel od Križa
Sre., 20. 10.
Rozalina
Čet, 21. 10.
Uršula
Pet., 22. 10.
Janez Pavel II.
Sob., 23. 10.
Janez Kapistran
Ned., 24. 10.
30. NEDELJA
MED LETOM
MISIJONSKA
NEDELJA

Ob 19. uri
za + Ivana Ladineka
Ob 19. uri Bogu in Devici Mariji na čast …
za dušno in telesno zdravje
Ob 8. uri
za + Viktorja Gaborja
Ob 19. uri
za + Ivanko in Alojza Ričnika
Ob 19. uri
za + Dorotejo Uranjek
Ob 19. uri
za + Radovana Česnika – po maši
srečanje članov ribniškega ŽPS-ta
Ob 8. uri
za + Franca in Gregorja Švajgerja
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Marico in Ančko ter njuna moža iz Švice

MISIJONSKA NEDELJA 2021 … Že krepko smo vstopili v misijonski mesec oktober,
ki je letos posvečen misijonarju p. Mihu Drevenšku, misijonarju v Zambiji.
Misijonska sveta maša za študente bo v sredo, 20. 10. 2021 ob 19. uri v
frančiškanski cerkvi Marijinega Oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani. Prav tako v
sredo 20. oktobra ob 19. uri bo misijonska študentska sveta maša v Mariboru in sicer
stolni cerkvi sv. Janeza Krstnika. Po sveti maši sledi pogovor z misijonarji.
Glede na to, da je bil p. Drevenšek velik delavec na področju medijev, pa tudi njihov
kritik (v Zambiji je ustanovil radio Icengolo in tiskarno, prav tako je bil urednik dveh
revij), bo v okviru radia Ognjišče potekala tudi okrogla miza na temo medijev v
Sloveniji. Oddaja bo na sporedu v sredo, 20. 10. 2021, ob 20 uri. Radio Ognjišče
pa bo v eni od oddaj predvajal arhivski posnetek pogovora s p. Drevenškom.
P. Janez Šamperl je napisal novo knjigo o p. Drevenšku z naslovom »Daleč naprej
je tekel«. Knjigo lahko dobite v katoliških knjigarnah ali pa pokličete v Misijonsko
središče Slovenije (01/300-59-50).
Osrednje obhajanje letošnje Misijonske nedelje bo, 24. oktobra, v Vidmu pri
Ptuju: ob 15:00 duhovna priprava oz. molitvena ura in ob 16:00 sv. maša – vodil jo
bo nadškof msgr. Alojzij Cvikl ob somaševanju duhovnikov in misijonarjev, ki so
trenutno v domovini. Molitvena ura kakor tudi sv. maša bosta potekali v cerkvi sv.
Vida. Želimo Vam bogato pripravo na Misijonsko nedeljo. Misijonsko središče Slovenije

Jesenske počitnice bodo od 25. oktobra do 7. novembra 2021!
Po počitnicah začnemo z veroukom v veroučni učilnici, v župnišču!

Škof je nekoč prišel v jedilnico in rekel: »Ure bomo morali naravnati, tudi dve
ne kažeta enako. Ura v sprejemnici prehiteva, v moji sobi zaostaja, tu v
kuhinji zato ne vem, katera kaže pravi čas…«
Teden pred nas prinaša različne obveznosti. Pri nekaterih prehitevamo … druge
smo popolnoma zanemarili … ene smo vzeli bolj z levo roko … spet tretjim
posvečamo čisto preveč časa… Kje je prava mera?
Zato se pri sv. maši ustavimo in umirimo … Prosimo Gospoda za pomoč,
da naravnamo našo notranjo uro spet na pravi čas. In ure potem tečejo
nekaj časa točno… do naslednje sv. maše, ko recept ponovimo.
To lepo misel sem slišal danes pri nedeljski pridigi … Me je dobila in ujela …
Tudi vam jo privoščim! Jože Bartolj
Pon., 25. 10.
Krizant in Darija
Tor., 26. 10.
Lucijan in Marcijan
Sre., 27. 10.
Sabina Avilska
Čet, 28. 10.
SIMON IN JUDA
TADEJ
Pet., 29. 10.
Mihael Rua
Sob., 30. 10.
Marcel
Ned., 31. 10.

31. NEDELJA
MED LETOM

Ob 19. uri
za + Erno Pušnik
Ob 19. uri
za + Marka Urha
Ob 8. uri
za žive in + župljane
Ob 19. uri
za + Marijo in Viktorja Kozjaka ter
vse + na Pokeržnikovem
Ob 19. uri Bogu in Devici Mariji na čast …
za dušno in telesno zdravje
Ob 19. uri
za vse + Uranove in Pogorelčeve
Vrnitev na sončni čas
Ob 8. uri
za + Petra Hartmana
Ob 10.uri na Sv. Antonu
za + Lešnikove brate: Antona, Marjana in Janka ter
sestri Miro in Zofijo

»CERKEV IN SINODA STA SINONIMA« … Papež Frančišek povzema žlahtno
pokoncilsko izročilo sinod in sinodalnosti in ga prestavlja na višjo raven. »Prav pot

sinodalnosti je pot, ki jo Bog pričakuje od Cerkve tretjega tisočletja,« je dejal
leta 2015 ob obhajanju 50-letnice instituta škofovske sinode.
V tem duhu je sprožil veliko sinodalno dogajanje v vsej Cerkvi, ki se bo začelo
oktobra leta 2021 na škofijski ravni, nato pa se nadaljevalo na celinski in vesoljni ter
sklenilo s sinodalnim zborom, leta 2023 v Rimu. Višjo raven predstavlja predvsem
zapoved oz. vodilo, naj ima vsa katoličan možnost, da govori, in naj govori
odprto. Govori pa naj o svoji veri in svoji skupnosti, o svojih upih in strahovih.
Spet smo pri decentraliziranem modelu »od spodaj navzgor«, modelu, ko Duh
govori po ljudstvu. Velika sinoda, ki jo je zapovedal papež Frančišek, se morda zdi
komu velik organizacijski zalogaj. Takoj je potrebno reči: sinoda, ki je pred nami, ni
velik organizacijski, temveč velik duhovni in psihološki zalogaj. Vodilo, naj vsak
katoličan govori in naj govori odprto, ni tako preprosto, kot se zdi. Stoletja prvenstva
klerikov in posvečenih oseb ter drugotnosti laikov so nas globoko oblikovala in se
zasidrala v naše mišljenje, govorico, odnose. Tu je še občutek, da govoriti in govoriti
odprto nima smisla, saj tvoj govor ostane zabeležen tam nekje na robu papirja in
nima vpliva na končne odločitve.
Ampak druge poti v teh asih ni kot se srečati, pogovarjati, se skupaj odločati.
»Cerkev in sinoda sta sinonima,« je zapisal že sv. Janez Zlatousti, kot navaja
pripravljalni dokument za veliko sinodo 2021-2023. Branko Cestnik
S spletne strani Občina Ribnica na Pohorju: »Občina Ribnica na Pohorju je na 2.
Javni poziv EKSRP za izbor operacij, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega
razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD
(2014-2020) prijavila projekt »Ohranjanje naravnih in kulturnih vrednot občine
Ribnica na Pohorju (Ureditev vaškega jedra)«. Po potrditvi projektnega predloga na
ravni LAS MDD, katerega vodilni partner je Mestna občina Slovenj Gradec, je bil le
ta poslan v dokončno odobritev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
s strani katere je bila 6. oktobra 2020 izdana Odločba o pravici do sredstev, ki potrjuje
sofinanciranje projekta v višini 82.992,76 €. Nepovratna sofinancirana sredstva so
bila zagotovljena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ
upravljanja, pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP je Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (MKGP)« https://www.ribnicanapohorju.si/objava/437010
Iskrene čestitke za uspešno kandidaturo in pridobljena sredstva. V okviru tega
projekta so bile obnovljene kapelice križevega pota. Za ta posluh za ohranjanje
kulturno – sakralnih objektov izrekam Občini Ribnica na Pohorju dolžno zahvalo v
imenu župnije Ribnica na Pohorju. Hvala in Bog Lonaj!
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

