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KRIŠTOFOVA NEDLJA …
Apostoli so prosili Jezusa, naj jih nauči moliti. V govoru na gori jim je že prej povedal, naj
molijo na kratko in skrivaj. Apostoli niso bili zadovoljni z dolgimi molitvami, ki so jim jih
priporočali mlačni duhovniki, ki so svoje glave stikali po templjih in preučevali spise.
Apostoli so hoteli lastno molitev, ki bi bila prepoznavno znamenje tistih, ki sledijo Jezusu.
In Jezus jim je izročil molitev OČE NAŠ. To je ena najpreprostejših molitev na svetu.
Takoj po otroških molitvah SVETI ANGEL … in TEBE LJUBIM STVARNIK MOJ … so
nas starši naučili moliti OČE NAŠ. Da bi se zavedali, da imamo Očeta v nebesih. Ta
molitev je najgloblja, kar se jih dviguje iz človeških in Božjih hiš … najlepša med vsemi.
A čeprav je ta molitev preprosta, je ne razumejo vsi. Zaradi večstoletnega površnega,
obrednega, nepozornega ponavljanja z jezikom in ustnicami, je postala skoraj samo niz
zlogov, katerih prvotni pomen se je izgubil.
Kako bi bilo, če bi danes molitev OČE NAŠ ponovno poslušali besedo za besedo … če
bi jo prebrali kot novo besedilo … kakor da bi jo prvič dobili pred oči. O, ko bi molili to
molitev v zavedanju, da smo otroci nebeškega Očeta. Kako lepo je biti otrok ob
zavedanju, da je ta Oče ob meni … da govorim z Njim … da ga od časa do časa
pogledam in se mi On nasmehne. Pred Bogom je vsak izmed nas otrok. Smo majhni
… ampak to je lepota otroškosti. Otrok je drzen … on hoče uloviti luno na nebu. Drznimo
si hrepeneti po večjih rečeh v življenju. Vlijmo v naše Božje otroštvo mnogo Božje
milosti … želje po izvrševanju Božje volje … veliko ljubezni do Jezusa … vse
sposobnosti … in takrat bomo takšni apostoli, kot jih želi imeti Bog. Takrat bomo
kot Abraham stali pred Bogom in prosili za ljudi iz naše okolice.
Kot Božji otroci moramo v sebi začutiti potrebo, da molimo ne samo zase in za svoje
potrebe, ampak tudi za druge. Ob Krištofovi nedelji lahko premislimo, koliko molimo za
druge … za Cerkev … za misijonarje? Premislimo kakšni apostoli smo … kaj
naredimo za to, da bi širilo veselo novico - evangelij? Ali drugi v nas prepoznajo,
da smo Kristusovi? Ali prepoznajo, da smo s Kristusom oživeli … ali pa smo še
vedno duhovno mrtvi? Bodimo pogumni Božji otroci … kot otroci ne bomo imeli
skrbi, saj otroci takoj pozabijo na neprijetnosti in se vrnejo k svojim igram. Ni treba, da
smo v skrbeh … če se bomo izročili Bogu, se zavedajmo, da počivamo ob svojem Očetu.

Prosimo in molimo … iščimo in trkajmo na srce Boga Očeta, da bi uslišal nas, svoje
otroke … da bi uslišal naše prošnje, ko prosimo za druge. Vztrajajmo v prošnjah … ne
naveličajmo se. Ko otrok potrka na vrata, potrka enkrat ali dvakrat … in nato še večkrat
… trka močno, dolgo in brez sramu. Tako ravnajmo tudi mi pri Bogu. Kot otroci vedno
radi prihajajmo k svojemu Očetu … On nas ljubi in od Njega ne bomo deležni ničesar
slabega. Ne častimo ga samo z besedami, ampak postanimo zares vredni in se mu
bližajmo še z močnejšo ljubeznijo. Večkrat mu recimo: »Oče, ljubim te .. jaz sem tvoj
… tvoj Božji otrok!« Naj nam Bog da moči, da bi znali odpuščati drug drugemu. Prosimo
ga, da ne bi padali v skušnjavo: šibki smo in pogosto ostajamo v mesenosti tega
sveta, ki se na trenutek zdi tako lep in nas kliče v pomehkuženost in nezvestobi.
Kdor moli OČE NAŠ ni nadut, ampak svojemu Očetu govori mirno in zaupno. Zanaša se
na njegovo ljubezen in ve, da Oče razume njegove želje. »Oče ve, preden ga prosite«
(Lk 11,13). Naj nas goreča Abrahamova prošnja (1 Mz 18,20-32) in želja Jezusovih
apostolov (Lk 11,1-13) spodbujata, da bi ob molitvi OČE NAŠ spoznavali, koliko nam še
manjka, da bi postali podobni Bogu.

Pon., 25. 7.
JAKOB, st.
Tor., 26. 7.
Joahim in Ana
Sre., 27. 7.
Natalija
Čet, 28. 7.
Viktor (Zmago)
Pet., 29. 7.

Ob 19. uri
za + Janeza Iršiča in sina Ivana
Ob 19. uri
za vse + Vetušekove
Gorazd, Kliment in drugi učenci Cirila in Metoda
Ob 8. uri za žive in + župljane
Ob 19. uri
za + Marijo Turjak
Ob 19. uri
Marta, Marija in Lazar za vse + Trpotkove
Sob., 30. 7.
Doma ne bo daritve, sv. maše!
Peter Krizolog
Ned., 31. 7.
Ob 8.uri
18. NEDELJA
za + Marijo Miklavc
MED LETOM
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za vse + Skralovnikove in Nagličeve
Svetovni dan starih staršev in ostarelih
Lani je papež Frančišek sprejel odločitev, da se vsako leto četrta nedelja v juliju praznuje
kot svetovni dan starih staršev in ostarelih, saj je ta nedelja blizu praznika Marijinih
staršev Joahima in Ane, Jezusovih starih staršev. Letos bo to v nedeljo, 24. julija, in sicer
pod naslovom »Še v starosti rodijo sadove« (Ps 92,15).
V svoji poslanici za ta dan je papež Frančišek zapisal, da »staranje ni kazen, ampak
blagoslov«. Zato se ostareli ne smejo omejiti zgolj na opazovanje dogajanja v svetu ali

se umakniti iz njega. Poudarja, da jih čaka novo poslanstvo, in jih poziva, da se dejavno
vključijo v »duhovno revolucijo nežnosti« v tem svetu, ki doživlja hude preizkušnje.
Molitev za drugi svetovni dan starih staršev in ostarelih – 24. julij 2022
Zahvaljujem se ti, Gospod, za blagoslov dolgega življenja,
da vedno daješ obroditi sadove tistim, ki se zatekajo k Tebi.
Odpusti, o Gospod, mojo ravnodušnost in razočaranje,
toda ne zapusti me, ko mi upadajo moči.
Uči me gledati z upanjem v prihodnost, ki mi jo daješ,
na poslanstvo, ki mi ga zaupaš,
da ti bom brez konca prepeval hvalnice.
Naredi me za nežnega obrtnika Tvoje revolucije,
da bom z ljubeznijo čuval svoje vnuke in vse male, ki iščejo zavetje pri Tebi.
Varuj, o Gospod, papeža Frančiška in nakloni svoji Cerkvi,
da bo svet rešila osamljenosti.
Vodi naše korake na pot miru. Amen.

Pon., 1. 8.
Alfonz M. Ligvorij
Tor., 2. 8.
Evzebij
Sre., 3. 8.
Martin
Čet, 4. 8.
Janez M. Vianney
Pet., 5. 8.
Marija Snežna
Sob., 6. 8.
Prva sobota
Ned., 7. 8.
19. NEDELJA
MED LETOM

Ob 19. uri
za + Marijana Vogrinca ter Marijo in Feliksa Vajdnerja
Ob 19. uri
za + Anito in Hermana Mirta
Ob 8. uri
za žive in + župljane
Prvi četrtek - ob 19. uri
za + Marjana Tompa
Prvi petek - ob 19. uri
za + Marijana Držečnika
JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI
Doma ne bo daritve, sv. maše!
Prva nedelja – darovanje za potrebe župnij
Ob 8.uri za + Antona Reflaka in starše
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za vse + Krištanove

Počitniška »levitev« … Počitnice potrebujemo za umiritev in nabiranje novih moči.
Jasno. Kogar človek sreča te dni, beseda skoraj vedno nanese na dopust in počitnice.
Vsak ima svoja pričakovanja. Ta so včasih uresničljiva, drugič spet ne … zgodi pa se,
da smo kdaj pa kdaj tudi prijetno presenečeni. Če še vedno spadamo med tiste, ki so
prepričani, da drugi znajo brati naše misli in z njimi naše želje, bi bilo tudi v izogib
počitniškim nesoglasjem dobro, da spremenimo svoje prepričanje. Branje misli uspe le
redkim. In žal ti največkrat niso naši zakonski ali družinski člani in prijatelji. Zato izrazimo
svoje želje in pričakovanja. Morda ne bodo v celoti izpolnjena, a veliko večja verjetnost

je, da bodo vsaj delno. Počitnice so tudi čas za »menjavo kože«, kot pravi imago
terapevtka Špela Strniša Tušek. Za to, da se znebimo stare … moramo skozi ožine
osebnostne rasti. Velikokrat se ni lahko zvleči skozi različne preizkušnje … zamenjati
stare neuporabne navade … se odreči postavljenim ciljem in zastaviti nove … zavreči
neuresničene želje in pričakovanja in narediti nov korak. Ja … večkrat boli in rane skelijo.
A tako je menda pač pri »levitvi«. Stara koža noče sama dol. O podobnem v pogovoru
razmišlja tudi p. Marko Ivan Rupnik, ko pravi, da smo zakon prekrili z družino. Veliko
več smo se namreč ukvarjali z družino in sorazmerno manj z zakonci. Čeprav je jasno,
da sta temelj družine prav zakonca in zakrament zakona, v katerem deluje Sveti Duh.
Kako mu prisluhniti tudi v času počitnic? Iz evangelijev lahko razberemo, da je Jezus
vedno, ko je oznanjal ali hotel narediti kaj res pomembnega, za kraj izbral goro. Na
podobno goro se lahko podamo na duhovnih vajah. Da lahko v miru vrhov … v tišini
globine … prisluškujemo vetriču Svetega Duha. Preveč nerealno? Morda. A se
marsikomu zgodi, da ga Sveti Duh prežari do konca. Zato spodbuda za ponovno
odkritje narave. Saj je lepa na fotografijah instagrama, facebooka in drugih družbenih
omrežij, a ni resnična … ni zares … voda ni mokra in veter ne mrši las. Privoščimo si
prvobitnost. Tisto divjost in neukročenost življenja, ki se ne da ukalupiti … Čudimo se
življenju, ki iz skalnate razpoke na dva tisoč metrih požene cvet in v šumenju valov poje
najlepšo uspavanko. Ali ni čudovit ta naš Bog, da nas je postavil v takšen raj? Uživajmo
ga in čuvajmo. Dajmo imena stvarem in s tem jim bomo priznali tudi dostojanstvo. In
temu primerno z njimi ravnali. Tudi s počitnicami in dopustom.
Pa še to povabilo: Tudi letos naš pastoralni dom Stella Maris obratuje. Zaradi, vse
večjega naraščanje draginje, smo se odločili da s posebnimi paketnimi akcijskimi cenami
pomagamo Vašim župljanom do letovanja na morju. Sobe, ki so na razpolago so
večinoma dvoposteljne, ponujamo pa nočitve z zajtrkom ter polpenzione s kosili.
Pastoralni dom se nahaja nedaleč od mestne plaže in Mesečevega zaliva, v umirjenem
ambientu poleg romarske cerkve Marijinega prikazanja v Strunjanu. Primerno za vse, ki
si želijo spočiti od vsakdanjega vrveža in nahraniti dušo.
Paketi, ki jih ponujamo, so nočitev z zajtrkom 4 noči v dvoposteljni sobi za 200 € na
osebo ter polpenzion s kosilom 4 noči v dvoposteljni sobi za 240 € na osebo ali
nočitev z zajtrkom 7 noči + 1 gratis za 380 € na osebo in polpenzion 7 noči + 1
gratis = 460 € na osebo. Možnost bivanja tudi v enoposteljni sobi. Možnost popustov
za otroke. Za rezervacije pokličite 070 444 003 ali pišite na info@stellamaris.si
Vse dobro, Pastoralni dom Stella Maris
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

