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KRIŽEV POT VZGOJE … Obupana mama je prišla na pogovor: »Težave so z mlajšim
sinom, ki hodi v četrti razred. Povsod sem se že posvetovala, kaj naj storim, sedaj sem
prišla še k vam. Vse smo poskusili, možu so enkrat popusti li živci in ga je telesno kaznoval.
Tudi to ni nič pomagalo. Bolj ko se ukvarjava z njim, težje je. Zadnjič je šel po železniški
progi v šolo. Kar tako, ker je bilo bližje. Ne vem več, kaj naj narediva!« Najbrž sem opisal
samo eno izmed tipičnih zgodb. Danes gredo otroci po svoje, avtoriteta ne zaleže, starši
svojih otrok ne poznajo, prevzel jih je virtualni svet. Druga tegoba je razvajenost, ki
prinaša različne posledice: otroci se ne naučijo delati, hočejo dobiti le najboljše, ne naučijo
se odgovornosti. Razvajeni otroci skozi otroštvo naberejo veliko znanja, ne znajo pa ga
uporabiti niti v življenju niti na delovnem mestu. Kazen za razvajanje je neizogibna:
kaznovani so tako razvajenci kot starši, ki razvajajo. Starši so kaznovani s tem, da
morajo vse življenje reševati težave svojih otrok. Otroci ne bodo sledili staršem, če nimajo
nobenih meja, če imajo vsega na pretek, če se jim za nobeno stvar ni treba potruditi , če jih
starši zavijajo v vato in govorijo: »Naj jim bo lepše, kot je bilo nam!« Otroke vzgajati v
ljubezni ne pomeni vzgajati jih naivno. Današnji čas še posebej terja močne osebnosti .
Kako bodo postali ljudje s trdno hrbtenico in ne bodo klonili ob prvi prepreki? Najprej
potrebujejo vrednote. Teh jih ne moremo naučiti, vrednote otroci posnemajo. Vse, kar se
dogaja med očetom in mamo, vsrkavajo vase kot vzor in model za svojo odraslost. Dober
je nasvet, ki pravi: »Če hoče oče dobro vzgojiti svojega otroka, naj ima rad njegovo
mamo, in če hoče mama dobro vzgojiti svojega otroka, naj ima rada njegovega
očeta.« V tem odnosu otroci prepoznavajo vrednote, vanje verjamejo in jih skušajo doseči.
Z zahtevnostjo jim pomagamo, da si pridobijo delovne navade, ki niso potrebne samo za
preživetje, ampak tudi za izgradnjo lepih človeških odnosov. Imeti osrečujoče naklonjene
odnose z ljudmi – za to sta potrebna trud in napor. Otrok ni igrača, ampak košček večnosti
v naročju staršev, zato zasluži vso njihovo pozornost in zavzetost. Zgoraj omenjeni mami,
ki je obupovala zaradi svojega sina, sem odgovoril: »Vsak dan se pol ure pogovarjajte z
njim, ne nujno o težavah. Naj začuti , da je za vas dragocen.« Čez čas je prišla nazaj in
rekla, da nasvet deluje. Posvečen čas v vzgoji dela čudeže.
Staršem svetujem Kristusovo pedagogiko. Ko bo otrok težak, recita: »Ta jarem je
prijeten in to breme je lahko.« Kadar se vama bo zdel izgubljen, se spomnita Jezusovih

besed: »Prišel sem k izgubljenim ovcam …« Kadar se vama bo zdel počasen za
dojemanje, se spomnita stavka: »Prišel sem k nevednim …« Kadar bo ranjen, recita:
»Zdravnika ne potrebujejo zdravi, ampak bolni!« Kadar ga bo kaj polomil, ga vzemita v
roke, a vendar odslovita s tihim blagoslovom: »Ti si najin ljubljeni otrok, nad katerim
imava veselje!« Ko bo z otrokom najtežje, morda zaradi njegove trme ali uporništva v
puberteti, ko vas bo žalil in se vama bo zdelo vse vzgojno prizadevanje kot bob ob steno,
se spomnita: ko bosta v nebesih, kakor upamo, in vajini otroci z vama, vama bodo vso
večnost hvaležni, da sta jim dala življenje in vrednote, med njimi najpomembnejšo: VERO!
Že zato se splača potruditi in ne obležati pod križem na križevem potu vzgoje. p. Marjan Čuden
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GOSPODOVO
OZNANJENJE
MARIJI
»Materinski –
starševski - dan«
Ob 17. uri
v Josipdolu
za + Danijela
Cvetko, obl. in
sorodnike
Ob 19. uri
za + Milana
Založnika, obl.

Ob 19. uri za + Jožefa Hudernika in Mileno - po maši
srečanje sodelavcev župnijske Karitas
Ob 19. uri
za + Jožefa Planinšiča in vse + na Burggrafovem
Ob 10. uri v Šmartnu pri Slovenj Gradcu … srečanje duhovnikov
koroškega naddekanata z nadškofom metropolitom
msgr. mag. Alojzijem Cviklom DJ sklep kanonične vizitacije v koroški naddekaniji

Ob 19. uri
za + Gabrijelo Roškar ter Janka in sorodnike
Ob 19. uri Križev pot oblikujejo veroučenci 5. razreda nato daritev
za + Berto Ričnik, obl. in Ivana
Gospod, ti veš, da nimamo časa.
Oče in mati sva zelo zaposlena. Otroci prihajajo domov pozno.
Oče in mati sva utrujena in izžeta. Otroci so žejni pozorne ljubezni in
tolažbe. Ni vse tako, kot bi moralo biti.
Morda res nismo lačni, slabo oblečeni ali brez doma.
Smo pa utrujeni, razočarani in razboleli.
Toda, ti, Gospod, lahko naš vsakdan spremeniš.
V temnih dnevih lahko s svetlobo tvoje luči zažari novo življenje.
Zaupamo, da lahko napolniš naš dom z veseljem, srečo in ljubeznijo,
če ti le dovolimo vstopiti.
Vabimo te v našo družino, hočemo ti dati dom v njej.
Danes začenjamo delati prostore miru, sprave in odpuščanja,
da ti pokažemo, da mislimo resno.
Nič in nihče nas ne bo ločil od tvoje ljubezni, Gospod.
Ena družina bomo. Eno srce v Božjem srcu.
Pridi torej, Gospod, pridi v našo družino.
Povzeto iz besedil Matere Terezije

Prehod na poletni čas
Ned., 26. 3.

4. POSTNA
NEDELJA

V današnjem evangelijskem odlomku želijo učenci vedeti, kako je
tema prevladala nad človekom (nad človeštvom). Jezus pove, da
tema ni posledica nekega jasno določljivega greha, temveč je

Sklep
tedna družine
Ob 8. uri
za + Rudolfa
Kompoša ter
vse + Kompoševe
Ob 10. uri
na Sv. Antonu
za + Mirana
Mravljaka
Ob 11.30
za + Frančiško in
Antona Ciglarja ter
Darinko Grušovnik

stanje, v katerega je pahnjeno človeštvo, da bi lahko skozi Jezusov
nauk človeštvo spoznalo Boga in prepoznalo sebe kot bitja luči in ne
bitja teme. Da bi bilo to mogoče, je potrebno najprej spregledati.
Zgodba o slepem človeku, ki mu Jezus z oslinjeno glino preustvari oči,
govori o boju teme proti luči. Ljudi, ki niso pripravljeni sprejeti luči,
obvladuje dvom: »Ali ni ta tisti, ki smo ga videvali sedeti in beračiti?
Ne, samo podoben mu je!« Dvom zamaši ušesa tistim, ki jim je
oznanjen Jezus. Dvom pa ne ustavi poti svetlobi, ko moža, ki mu je
Jezus odprl oči, zaslišijo farizeji in pismouki ter odkrijejo napako v
postopku ozdravljenja. Jezus je svoje dobro delo naredil nezakonito, v
soboto, ki je vendar dan, namenjen počitku. Jezus je očitno grešnik.
Ponavljanje zgodbe o Jezusovem znamenju ne zaleže. Mož, ki vidi, ni
zanesljiva priča. Potrebna je širša preiskava! Pripeljite priče in jih
ustrahujte. Grozite jim in slišali boste, kar boste hoteli! Možu, ki je
spregledal, niti starši niso v pomoč. Da bi se popolnoma pregnalo
svetlobo, je potrebno nasilna izločitev. Če so se predstavniki teme
želeli znebiti nekoga, ki vidi, ga Jezus, nasprotno, išče. »Verjameš v
Sina Človekovega?« Z drugimi besedami – MI ZAUPAŠ? »Da,
zaupam ti!« mu odgovori mož, ki je spregledal. Iz tega sledi Jezusov
nauk. Samo kdor ne vidi, lahko hrepeni po svetlobi, v dobesednem
in duhovnem smislu. Kdor pa misli, da vidi, mu je to samoumevno
in ne želi, da bi se ga motilo! Skratka, kdor noče videti, greši!
Po: http://radio.ognjisce.si/sl/117/utrip/3885/

Ljubezen je Božji dar človeku – tako nam govori Sveto pismo.
Človek ljubezen preprosto odkrije. Podarjena mu je v bivanje.
Izkusi jo, če to hoče ali ne. Zaradi nje lahko zboli – ali pa je očaran.
Ljubezen je kakor žerjavica, ki tli v človeku.
Je kakor deroča reka, ki ga odnese s seboj.
Ljubezen pa ni le ljubezen med možem in ženo, ampak tudi ljubezen do otrok,
ljubezen do sočloveka …
Ljubezen kot temeljno razpoloženje in drža, ki prežema vse naše misli in
vsa naša dejanja … in je ljubezen med Bogom in človekom. Anselm Grün
Pon., 27. 3.
Peregrin
Tor., 28. 3.
Proterij
Sre., 29. 3.

Bertold

Čet., 30. 3.
Janez Klimak
Pet., 31. 3.
Gvido

Ob 19. uri
za + Kristino Pušnik
Ob 19. uri
za + Vincenca Skornišeka
Ob 8. uri
Za žive in + župljane
Ob 19. uri
za + Ljudmilo Kristan
Ob 19. uri Križev pot oblikujejo sodelavci župnijske Karitas nato daritev za + Frančiško Ketiš ter Marijo Pivc in vse + Pivčeve

Da bi se mladi ljudje velikodušno odzvali na svojo
poklicanost in resno pretehtali možnost, da se izročijo Bogu
na poti duhovništva ali posvečenega življenja.
Ob 17. uri pri Mariji za + Vilmo in Rada Kramaršiča ter
Vilmo in Andreja Urana
Ob 19. uri za + Slavico Prohart ter starše in brate

NAMEN
APOSTOLATA
MOLITVE
Sob., 1. 4.
Tomaž Tolentinski
Ned., 2. 4.

5. POSTNA,
TIHA NEDELJA
Ob 8. uri
za + Janeza
Fekonja, obl. in
sina Janka ter
starše Plevnik, 3
sestre in 3 brate
Ob 10. uri
na Sv. Antonu
za + Franca
Jurača ter
Osrednikove in
Nemčeve
sorodnike
Ob 11.30
za + Antonijo
Verdnik in moža
Mihaela ter starše
Stramec

Pomislimo na tesarjevega sina iz Nazareta, o katerem so njegovi
poslušalci ugotavljali: velik prerok je vstal med nami. Drugi so spet
rekli, da je po njem in v njem Bog obiskal svoje ljudstvo. In ta
prerok, o katerem njegovi rojaki omalovažujoče pravijo, saj je to vendar
tesarjev sin, dobro poznamo vso njegovo žlahto, ta prerok zagotavlja
Lazarjevi sestri: tvoj brat bo vstal. In še več: lahko bi rekli, da v tej
okoliščini, ob mrtvem prijatelju, ob grobu, ob žalujočih sestrah
predstavi sebe v vsej božanskosti: jaz sem vstajenje in življenje.
Nikoli nihče ni mogel izreči takih besed, vsa človeška zagotavljanja so
se vedno razblinila, če ne prej, ob izteku človekovih let, on pa
zagotavlja življenje, zagotavlja to, kar je človekova največja
dragocenost, življenje, ki ne mine. V priliki, ko o sebi spregovori kot o
dobrem pastirju, zatrjuje: jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga
imeli v obilju, življenje torej, ki ne pozna več konca. To je njegovo
poslanstvo: obujati življenje, posredovati življenje, ohranjati
življenje. Tudi naše! Kaj nam ob vsem tem preostane drugega kot
globoka hvaležnost Gospodu, da je med nami, da nas poživlja z
vero in trdnim zaupanjem vanj, da nam zagotavlja neminljivo srečo
pri Očetu, da je za slehernega od nas življenje in vstajenje. In kaj
nam preostane drugega, kot da smo Gospodu hvaležni, da nam
vedno znova pošilja može in žene, po katerih nam izkazuje svoje
usmiljenje in dobrotljivost. In kaj nam preostane drugega, kot da nas
prežema trdna vera in neomajno zaupanje v Gospoda, in ne
nazadnje, da bi tudi po nas mnogi ljudje začutili, da nas Gospod
nikoli ne zgubi izpred oči, da smo mu otroci, ki jih ima rad.

Po: http://radio.ognjisce.si/sl/176/utrip/20138/

Neskončna modrost je od vekomaj mislila na to,
da ti bo dala ta tvoj križ kot dragoceno darilo.
Ta križ je On sam, preden ti ga je poslal, videl s svojim vsevednim očesom, premislil s svojim
Božjim razumom, preizkusil s svoj blago pravičnostjo, prepojil s svojim blagim usmiljenjem.
Potem ga je izmeril s svojimi rokami, ali ni prevelik, ga stehtal, ali ne bo pretežak zate.
Nato ga je blagoslovil s svojim svetim imenom, mazilil s svojo milostjo, prepojil s svoj tolažbo.
Potem je še enkrat precenil tvoj pogum in tako prihaja ta tvoj križ zdaj iz nebes k tebi
kot darilo ljubega Boga, kot darilo njegove usmiljene ljubezni. Frančišek Saleški
Župnija Ribnica na Pohorju in Sv. Anton na Pohorju
Tel.: 02/88 80 563 (župnijska pisarna) ali 031/630 081 (Fredi Mlinarič, župnik)
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