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»Vsi udeleženci starejši od 12 let morajo izpolnjevati pogoj PCT (preboleli,
cepljeni, testirani).
Izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja (verouk, duhovne vaje,
seminarji itd.) je dovoljeno pod pogojem, da osebe, ki izvajajo versko oziroma
duhovno vzgojo in izobraževanje izpolnjujejo pogoj PCT (zadošča samotestiranje na
najmanj 48 ur oz. pred začetkom opravljanja svojega dela).
Otrokom mlajših od 12 let ni potrebno izpolnjevati pogoja PCT. Kljub temu
starše prosimo, da otroke samotestirajo s hitrim HAG testom.
Osnovnošolski učenci in dijaki, ki so starejši od 12 let, morajo izpolnjevati
pogoj PCT. Ne zadošča predloženo potrdilo o opravljenem hitrem HAG testu za
samotestiranje, ki so ga opravili za potrebe izobraževanja.« https://katoliskacerkev.si/razlaga-vladnega-odloka-o-zacasnih-ukrepih-za-preprecevanje-inobvladovanje-okuzb-z-nalezljivo-boleznijo-covid-19-z-dne-5-11-2021
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.
»Serva ordinem et ordo te servabit!« Ohranjaj red in red te bo ohranil!
In naj od Gospoda kmalu pridejo tudi časi olajšanja! (Apd 3,20).
TEDEN ZAPOROV 2021 … V tednu od 14. do 20. novembra bomo tudi letos
obhajali teden zaporov. Vsako leto ga pripravimo v okviru Katoliške Cerkve in drugih
krščanskih cerkva ter skupnosti. Namen tedna zaporov je, da bi se kristjani v večji
meri zavedali potreb vseh, ki se jih dotika beseda zapor. Naslov letošnjega tedna
zaporov je »Pomislite na vrane …«. Upanje nam pomaga prepotovati potovanje iz
temin bolečine, trpljenja, strahu ali bridkosti do kraja, kamor lahko posije svetloba.
Bog skrbi za nas. Ne glede na to, kako zmedeno ali težko življenje postane, ni Bog
nikoli oddaljen in hrepeni, da bi ga spustili k sebi. Skupaj stopajmo skozi ta teden
molitve in rastimo v svojem skupnem razumevanju vrednosti, ki jo Bog polaga
v vsakega izmed njegovih otrok, da bi se tako kot vrane vzpenjali, končno

svobodni, polni zaupanja v njegovo preskrbo in ljubezen do nas. Molimo za
družbeno povezanost in obnovljene odnose ter odprtost za velikodušno ljubezen
Boga, ki hrepeni po bližini z vsako posamezno osebo, ki jo ceni in pozna po imenu.
Naj nas letošnji teden zaporov med seboj poveže v molitvi in skrbi za vse brate
in sestre, ki v sebi doživljajo zapor in težo življenja v različnih dimenzijah.
Robert Friškovec, zaporniški vikar

Pon., 15. 11.
Albert Veliki
Tor., 16. 11.
Marjeta kotska
Sre., 17. 11.
Elizabeta Ogrska
Čet, 18. 11.
Posv. bazilik sv.
Petra in Pavla
Pet., 19. 11.
Matilda
Sob., 20. 11.
Edmund
Ned., 21. 11.
JEZUS KRISTUS,
KRALJ
VESOLJSTVA

Ob 17. uri
za + Marjana Tompa
Ob 17. uri
za + Draga Grubelnika in vse + na Koprovem
Ob 8. uri
Bogu in Devici Mariji na čast …
za dušno in telesno zdravje
Ob 17. uri
za + Bogomirja Karata, obl., Mirka in Bojano ter
starše Praprotnik
Ob 17. uri
za + Izabelo Miklavc in vse + Kralove
Ob 17. uri
za + Franca Pogača in sorodnike
Ob 8. uri
Za + Marijo, Jožico in Ivana Turičnika ter
vse + na Resovem
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Lešnikove starše: Albino in Franca

SRCE, KI SPREJEMA …
Karitas v Sloveniji v prihodnosti poleg materialne pomoči, ki je osnovna pomoč
ljudem v stiski, čaka veliko izzivov pri vključevanju v skupnost vseh odrinjenih,
pozabljenih, zavrženih in drugačnih. Podoben izziv čaka tudi župnije nasploh pri
pomoči človeku do izvirov duhovnega življenja. Veliko ljudi danes živi osamljeno,
brez družine in brez socialne mreže. Tudi če imajo štiri stene, v resnici nimajo doma.
Nihče jih nima rad, nikomur ni mar zanje. Niso izključeni samo starejši, ampak tudi
osebe v aktivni dobi in otroci. V družbi digitalnih družabnih omrežij in navidezne
popolnosti, ki veje iz ekranov, mnogi še dodatno obupujejo v samoti, čeprav jih
obkroža množična komunikacija. Mnogi niso primerni za trg dela in jih ta zavrže, ker
so prestari, ker nimajo dovolj sposobnosti ali zaupanja vase. Mnogi so zavrženi, ker
imajo težave v duševnem zdravju, ali pa so v svoji globoki ranjenosti preprosto

otrpnili, obstali v začaranem krogu. Nekatere pa odrinemo preprosto zato, ker se
bojimo njihove drugačnosti. Vedno je največji izziv župnijske Karitas in tudi
župnije ohranjati človečnost, dobronamernost in sprejetost za vsakega
človeka, ki potrka na njena vrata. Tudi če ima težave z zasvojenostjo … če je jezen
na ves svet, na svojo družino ali službo … če je celo agresiven … če se je vdal v
usodo in žalost … če nima najboljših navad in vztrajnosti, ali če samo razmišlja, kaj
mu pripada ..., kot da smo servis, je pred nami oseba. Gledamo v oči človeka s
svojim dostojanstvom, ki je narejen po Božji podobi. Če je prišel do nas,
zagotovo potrebuje pomoč, ne samo v hrani, ampak največkrat v potrebi, da bi bil v
naših očeh vreden. Lahko prehodimo z njim del poti in mu pomagamo, da se bo
počutil sprejetega in da bo v sebi v okolici (ponovno) odkril tisto najboljše in najlepše.
Mogoče bo prek naših dobrih del celo odkril pot do Jezusa. Zato je prihodnost
župnijske Karitas in župnije, da postaneta dom za vse izključene, ki ne sodijo
nikamor, pa vendar so tukaj in vendar so ljudje s srcem, ki bije. To je dom, ki ga
lahko tudi v fizični obliki skoraj ob vsakem času obiščeš, tam popiješ čaj, se pogreješ,
celo kaj prebereš, predvsem pa začutiš živega sočloveka, ki mu ni vseeno in ki se
zanima prav zate. In ko steče beseda, so to prvi koraki k spremembi na bolje.
Naj se naše srce v Tednu Karitas, ki je pred nami, uči sprejemati druge ljudi,
jim prisluhniti, jih skuša razumeti, se v njih vživeti in jim pomagati.
Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas

Pon., 22. 11.
Cecilija
Tor., 23. 11.
Klemen I.
Sre., 24. 11.
Andrej Dung Lac
Čet, 25. 11.
Katarina
Aleksandrijska
Pet., 26. 11.
Valerijan Oglejski
Sob., 27. 11.
Modest in Virgil
Ned., 28. 11.
PRVA ADVENTNA
NEDELJA
Blagoslov
adventnega venca

Ob 17. uri za žive in + organiste in zborovodje ter pevce
župnij Ribnica na Pohorju in Sv. Anton na Pohorju
Ob 17. uri
za + Nado Iršič
Ob 8. uri
za + Viktorja Gaborja
Ob 17. uri
za + Alojzija Ričnika
Ob 17. uri
za + Hildo Mihelič
Blagoslov adventnega venca
Ob 17. uri za + Stanislava Reka
NEDELJA KARITAS
Ob 8. uri
za pogrešanega Franca Reflaka in sorodnike
Ob 10.uri na Sv. Antonu
za + Marijo Ričnik

PISMO ZA LEPŠI DAN … Pozabili smo že, kako lepo je dobiti ročno napisano pismo.
V času, ko so okrnjeni socialni stiki, pa lahko tako pismo starejšim in drugim iz
ranljivih skupin še toliko bolj polepša dan. V teh časih pokažimo, da se dogajajo
tudi lepe stvari! Širimo pozitivo! Skupaj zmoremo! Prostovoljce in ostalo širšo
javnost vabimo, da prijavljenim starejšim oz. osamljenim osebam napišejo pismo in
morda dodajo kakšno lepo risbo, čokolado ali kaj podobnega. Če bi želeli sodelovati,
se lahko prijavite na: https://youngcaritas.si/pismo-za-lepsi-dan/ Po prijavi boste
prejeli natančnejša navodila in nekaj osnovnih podatkov o starejši ali osamljeni osebi,
ki ji boste napisali pismo. Pismo napišite ročno, dodajte še kakšno risbo itd., skratka
nekaj, kar bo prejemniku polepšalo dan. Pismo oz. paketek pošljete na Slovensko
karitas, Kristanova 1, 1000 Ljubljana. Pismo prepošljemo do starejše in osamljene
osebe. Vsi starejši in osamljeni, ki bi želeli prejeti pismo za lepši dan, se lahko
prijavite preko spletnega obrazca na spletni strani youngCaritas:
https://youngcaritas.si/pismo-za-lepsi-dan/ ali na telefonski številki 069 928 187.
POVEZANI PREKO TELEFONA … Kadar je človek osamljen, še posebej bolan in
starejši, pa je vedno lažje, če s kom spregovori kakšno besedo, pove kaj o svojem
doživljanju, življenju ... Čeprav morda osebe osebno ne poznamo, pa lepa beseda in
uho, ki posluša, pomagata premagati osamljenost in blažita tudi druge stiske.
Z namenom olajšati življenje starejšim in bolnim
smo posebej odprli telefonske povezave.
Mladi iz youngCaritas – Mlade Karitas, pa tudi ostali prostovoljci, se bodo s starejšimi
družili preko telefona. Da bi premagali osamljenost starejših, bodo mladi prostovoljci
redno na telefonski vezi s tistimi, ki potrebujejo spodbudno besedo in nekaj
sogovornikovega časa. Povezali se bodo tudi z nekaterimi domovi za starejše, kjer
starejši po večini nimajo možnosti izhoda ali obiskov. Vsi, ki bi želeli to obliko pomoči,
se lahko vsak delovni dan med 9. in 20. uro prijavijo na telefonu 069 928 187 in
povezali jih bomo s prostovoljci, ki so že pripravljeni in čakajo na klic.
Kako poteka aktivnost?
1. Starejša oseba ali kdo drug v njenem imenu (s privoljenjem te osebe) se prijavi na
aktivnost Povezani preko telefona: preko telefonske številke 069 928 187.
2. Starejšo osebo in mladega prostovoljca med seboj povežemo.
3. Enkrat tedensko ob naprej dogovorjenem času starejšo osebo pokliče
prostovoljec, ki z njo poklepeta. Pogovor poteka po navadi do 30 min.
4. Starejša oseba lahko kadarkoli prekine sodelovanje v aktivnosti .
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

