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Dragi sobrat Fredi, sem slišal za nesrečo, ki te je doletela tebe in vašo župnijo. Sem s teboj
in z vami. Vsaka taka nesreča je velika preizkušnja za vse. Z velikim trudom ste uredili
kurjavo in sedaj ste zopet pred novo investicijo. Upam, da se pokaže solidarnost in da boste
uspeli stvari kmalu ponovno urediti. Sem v duhovni povezanosti s teboj in župnijskim
občestvom in prosim Boga, da se pokaže solidarnost in bližina src.
Naj Bog blagoslavlja tvoj trud in vseh župljanov! + Alojzij Cvikl SJ nadškof metropolit
Veste kaj nas je doletelo v sredo 7. junija 2017 ob 5 uri zjutraj …
Na tem mestu se želim zahvaliti: Prostovoljnemu gasilskemu društvu (PGD) Ribnica
Josipdol … PGD Vuhred in PGD Brezno Podvelka; Tisa s. p. – g. Vojku in Denisu Prassnitzu
ter Marjanu Kovaču; Franc Hartman s. p.; Andra d. o. o. – g. Marku Urhu; cerkvenima
ključarjema g. Andreju Petrunu in g. Marjanu Držečniku; g. Bojanu Orterju; g. Darku
Garmutu; družini Pušnik – Petri in Viktorju; g. Petru in Urbanu Držečniku; g. Bogdanu
Jamniku … ter mnogim drugim, ki ste nam stali ob strani in nas bodrili. Ja. Kot pravi duhovni
pisatelj: »Če ti preostane samo še en dih, ga porabi za to, da rečeš HVALA«.
Darovanje za novo kurilnico bo 9. 7. 2017 ob 8. uri, pri sveti maši!
Svoj dar lahko oddate tudi na TRR SI56 0451 5000 2923 409, Nova KBM!
Pon., 19. 6.

Nazarij

Tor., 20. 6.
Adalbert
Od 21. junija do
01. julija 2017
bom odsoten »zdoma«!
Sob., 24. 6.
ROJSTVO JANEZA
KRSTNIKA

Ob 19. uri
za + Amalijo in Alojza Ladineka
Ob 19. uri
za + Jožefa Pušnika
Ta čas me bosta nadomeščala:
g. dekan dr. Ivan Rojnik (02/887 15 07) in
g. Marko Drevenšek (02/876 11 77 ali 041/559 549)
Ob 14. uri »poročna« Bogu in Devici Mariji na čast
za dušni in telesni blagor Matevža Vertovšeka in Tjaše Šmid
Maševal in zakrament bo podelil g. dekan dr. Ivan Rojnik

Ned., 25. 6.

12. NEDELJA
MED LETOM
Dan državnosti

Gost –
maševal bo:
zlatomašnik
iz leta 2015
g Mihael
Ignatijev

Ob 8. uri
na Sv. Antonu
na Pohorju
za + Angelo
Žvikart

Ob 10. uri
na Janževskem
vrhu
za + Dominika
Pokeršnika

SOLIDARNOSTNA NABIRKA … Župnike prosimo, da tudi letos na
eno od nedelj v mesecu juniju (op. p.: beri danes, 25. 6., v obeh
župnijah) oznanijo t. i. »solidarnostno« nabirko. Iz te nabirke nadškofija
pomaga župnijam, ki imajo redno zaposlene katehiste ali katehistinje.
Za razumevanje in čut solidarnosti se duhovnikom in vsem darovalcem
zahvaljujemo. nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl DJ
Pripadam ti … Izvoljenemu ljudstvu se je po egiptovski sužnosti ter
po (s)prehodu skozi Rdeče morje in kljub temu da so bili priče velikim
Božjim znamenjem in delom, ob prvih preizkušnjah začelo kolcati po
egiptovskih loncih mesa, pa čeprav so bili teh loncev in tega mesa
deležni vkovani v verige. Raje verige kot prazen trebuh! Zato so
štirideset dolgih let blodili po puščavi, preden so prispeli domov, v
obljubljeno deželo, v deželo, v kateri se cedita mleko in med. Slovenci
pa smo ta, že sam po sebi ne preveč svetal svetopisemski zgled,
tako kot znamo samo mi, vzeli malo po svoje. Tako kot izvoljeno
ljudstvo smo se tudi mi po večstoletni sužnosti znebili spon, se odpravili
v tako pričakovano in opevano svobodo, pa smo zakorakali v Rdeče
morje, po katerem smo blodili več kot štirideset let. In ko smo končno
prilezli na breg obljubljene dežele, smo, še mokrih oblek in do kože
premočeni, na hitro popili mleko in polizali med in nato polnih trebuhov
naravnali svoj korak v puščavo, kjer zdaj brezglavo, kot ovce brez
pastirja oziroma: ovce s preveč pastirji, blekečemo od leve na desno,
od desne na levo in se nam kolca po Egiptu in mesu, loncih in verigah
… Mojzesa in mane pa od nikjer in nikoder. In kako dolgo bo to še
trajalo, mi ne pove niti Sveto pismo, čeprav me jok in škripanje z zobmi,
ki ga slišim, straši, kako se bo ta zgodba končala.
Noben otrok si ne more izbirati svojih staršev in tudi jaz si te, mati
Slovenija, nisem izbral. Pripadam ti po nekem višjem »naključju«, ki
naju je zvezalo. A te ljubim in spoštujem! Ne zato, ker tako veli Božja
zapoved! Ne le zavoljo pripadnosti in ne zgolj »po naključju«. Ljubim
te, ker si me rodila in ker mi daješ življenje in ker le tako lahko
ljubim in spoštujem samega sebe! In ponavljam z nekom, ki je v
nekem trenutku sicer zatajil svojo pravo mater, pa kljub temu velja za
največjega med nami: »MATI, DOMOVINA, BOG!« Ali kot to zveni v
svetopisemskem prevodu: »VERA, UPANJE, LJUBEZEN!«
Vse najboljše za tvoj rojstni dan! Bog te živi! Gregor Čušin

Mi ne moremo v Božjem razumu brati vsega smisla svoje in tuje življenjske zgodovine.
Zato ob vsem svojem delu pristavljamo: »Zgodi se tvoja volja.« (Stanko Cajnkar)

Ned., 2. 7.
13. NEDELJA
MED LETOM

PETROV NOVČIČ – DAR KRAJEVNIH CERKVA SVETEMU OČETU
Slovenski škofje smo na 100. redni seji SŠK, ki je bila 8. maja 2017 na
Bledu, sklenili, da bo letošnja nabirka »Petrov novčič« v nedeljo, 2. julija
2017. Zato vse duhovnike vabim, da nabirko napovejo že nedeljo prej
(25. junija 2017). Petrov novčič je starodavna nabirka Cerkve za

Ob 8. uri
za + Petra
Hartmana ter
starše, brate in
sestre

Ob 10. uri
na Sv. Antonu
za + Frančiško in
Petra Kovača ter
Dušana in
vse + Barakarjeve

naslednika apostola Petra, s katero papež podpira karitativna dela v
najrevnejših predelih Katoliške cerkve. Vernikom se v imenu Cerkve na
Slovenskem zahvalite za njihovo darežljivost. msgr. Stanislav Zore OFM, SŠK
Na svetu so stvari, ki so javne in vsakdo ima pravico do njih. To so
ceste, parki, gozdovi, planine … Druge so bolj naše: stanovanje, vrt,
delovno mesto … Nekatere so pa popolnoma naše. Ljubosumno jih
varujemo in dostop vanje ima le tisti, komur dovolimo in kolikor mu
dovolimo. To so naše osebne in družinske zadeve. Vzemimo, da se
najde nekdo, ki bi se hotel vmešavati v ta naš svet, pa bi dejal: jaz sem
več, kot sta ti oče in mati, brat in sestra, mož in žena, sin in hči –
kaj bi mu rekli? V današnjem evangeliju beremo o nekom, ki je nekoč
tako govoril. Mnogi so njegovo povabilo vzeli zares in šli za njim. Njega
so vzljubili bolj kot vse drugo, celo bolj kot svoje življenje. Začuda se je
to ponavljalo dolga stoletja in se ponavlja še danes. Fantje in dekleta
zapuščajo starše, se odpovedujejo družinskemu življenju in še
marsičemu, da bi mogli biti bliže njemu. Navdihujejo se ob njegovih
besedah, da svoje življenje najde tisti, ki ga zaradi njega izgubi. Da je
vse dobil tisti, ki je zaradi njega vse zapustil. Če kdaj, je danes ta korak
vere. Včasih so rekli: »Pojdi za Gospoda, boš spoštovan in jedel boš
bel kruh.« Danes rečemo: »Na tej poti te ne čaka dosti dobrega, kar
cenijo ljudje, toda čaka te Človek z najbolj ljubečim srcem, kar jih
je imel svet. Na to pot stopi le, če ti on pomeni največ, če ti pomeni
vse.« V teh dneh velja poseben pozdrav novomašnikom po vsej naši
deželi, pa tudi bogoslovcem, novincem in novinkam! Ni bistveno koliko
jih je. Bistveno je, da se vsi zavedamo, da so pričevalci nečesa, kar je
več kot vse, kar imamo na zemlji, celo več kot življenje. Če bi jih
kdaj zmanjkalo, bi svet postal zelo reven. Podprimo njihovo odločitev
za to pot z našo iskreno molitvijo in priprošnjo zanje. Po: F. Cerar

Kako premagati svojo krhkost? Največji sovražnik je strah. Ne bojte se! Krhki smo,
to vemo, vendar je On močan. Majhen otrok je krhek, vendar je varen, ker je ob starših.
(papež Frančišek)

Pon., 3. 7.
TOMAŽ
Tor., 4. 7.
Urh (Ulrik)
Sre., 5. 7.
CIRIL IN METOD
Čet., 6. 7.
Marija Goretti
Pet., 7. 7.
Vilibald
Sob., 8. 7.
Marijin spomin

Ob 19. uri
za + Alojzija Ričnika, obl.
Ob 19. uri
Za + Ljudmilo in Ivana Buzzi
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Prvi četrtek - ob 19. uri
za + Marijo in Andreja Prapertnika ter sinova Draga in Jožeta
Prvi petek - ob 19. uri
za vse + na Šlenčevem
Doma ne bo daritve – sv. maše!

Ned., 9. 7.

14. NEDELJA
MED LETOM

Prva nedelja –
darovanje za
novo kurilnico
(v Ribnici na
Pohorju) in
za potrebe
župnij

Ob 8. uri
za + Marijo in
Viktorja Fišingerja
ter vse + v
družinah Rihter

Ob 10. uri
na Sv. Antonu
za vse +
Nagličeve in
Skralovnikove

Mar je vredno v počitniškem in dopustniškem razpoloženju misliti
na kaj bolj resnega? Raje ne! Saj smo komaj čakali, da vržemo s sebe
nekaj bremena. Nadvse pametna cesarica Marija Terezija je šolarjem
namenila dolge poletne počitnice; za kaj več kot 14 dni dopusta se
moramo pa v službi že kar postarati. Življenje tudi nič ne vpraša, koliko
zmoremo in kdaj nam je čez glavo dovolj njegovih zahtev. Očitno je na
to že zdavnaj mislil nazareški rabuni – Učenik –, ki je k sebi vabil vse
utrujene in obtežene in jim obljubljal počitek. Ja, počitek. Poglejte no,
bogoslužje nam za to nedeljo postreže ravno s tem evangeljskim
menijem. Saj bi še šlo, ko ne bi bilo nadaljevanja, češ naj tovorimo svoj
jarem in se učimo od njega, Učenika, ki da je krotak in v srcu ponižen;
breme, ki ga On nalaga, pa lahko. Mar ni njegova ponudba malce
zasoljena? Rabuni, rabuni, Učenik, mi smo na dopustu! Učenik, malo
odnehaj! Vsaj nekaj časa bi se radi vrteli po svoje. Ko smo že izklopili
vse šolsko in službeno, zakaj potem ne bi še tvojega programa
zamenjali s svojim. Zdajle poleti bomo malo porjaveli in kdaj pa kdaj
veselo ponoreli. V zabavni družbi, da se bomo lahko čim bolj dolgo
spominjali brezskrbnih dni. Učenik ne reče nič, ker je že prej povedal,
da je Gospod neba in zemlje to in ono »prikril modrim in razumnim,
razodel pa malim«. Preprosti namreč za razliko od pomembnih
vedo, ob čem se je mogoče resnično odpočiti in si nabrati novih
moči za življenjska bremena. Ob studenčnici čistega duha, ki žubori iz
tihote … Da izmerimo svoje nakopičene težave ob grmadi hujših
nadlog, ki so zadele druge … Ko s spočitim poletnim korakom
priskočimo komu na pomoč … Ko nadomestimo s prijaznostjo, kar smo
pokvarili z neobzirnostjo … In ko smo dar za koga, ki odložen na
družbeni rob čaka prav na našo pozornost. V tem visokem poletju je
sonce v zenitu, sveti pa, če se izrazimo po svetopisemsko, na pravične
in krivične, na otroke in starce, na zdrave in bolne. Nekam se pač lahko
prištejemo, tudi ko gre za preneseni pomen tega sonca. Recimo, da je
to prej omenjani Učenik z obljubami o lahkem bremenu in o počitku.
Stvari so za nas take, kakor nanje gledamo. Če jih vidimo ožarjene
z božjo svetlobo, so osvetljeni tudi križi in jarmi in so takoj pol
lažji. Ta okulistični recept je preizkušen in ga je dobro imeti zmeraj
pri sebi. Saj sploh ne koristi samo vernikom. Rabuni, Učenik, ga
namenja vsem. Poleti se nam zdi, da so zvezde primaknjene bliže. Le
zakaj daje ta občutek človeku več miru in spočitosti kot bleščava vseh
dopustniških zabavišč? Zdravega poletnega oddiha vam želim.
Berta Golob

Bog nas lahko kliče k nečemu, kar se nam zdi neuspeh.
Vendar Bog lahko naredi iz naših neuspehov svoje uspehe. (John Powell)
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

