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Ob tednu molitve za edinost kristjanov …
Papež Frančišek je v letu obeleževanja petstoletnice reformacije rekel:
»Ne smemo se sprijazniti z razdeljenostjo in medsebojno odtujitvijo, ki sta
nastali z delitvijo. Imamo priložnost, da popravimo škodo, ki je nastala v
nekem določenem trenutku naše zgodovine.«
Ob spominjanju na dogodke v 16. stoletju sta se obe strani, luteranska in
katoliška, dokopali do ekumenskega razumevanja reformacije. To je omogočilo
nov pogled n dogodke, ki so vodili do razkola. Preteklosti ni mogoče spremeniti.
Lahko pa nam je preteklost spodbuda za večje občestvo. Vnovič nam je postalo
jasno, da je več tega, kar nas združuje, kakor onega, kar nas še deli.
V tem duhu spoštovanja in bližine d evangeličanov je živel in deloval tudi pokojni
mariborski pomožni škof dr. Jožef Smej. Bil je ves vdan Cerkvi, kateri je posvetil
vse svoje moči, tudi ves predan Božji materi Mariji, iskreno poslušen papežu,
hkrati pa izjemno spoštljiv v odnosu do drugih kristjanov, posebej do
evangeličanov. Največji del svojega pastoralnega delovanja je posvetil Prekmurju
kot kaplan in župnik v Murski Soboti. Zadnjih petdeset let je deloval v mariborski
nadškofiji. A njegovo srce je utripalo za rodno Prekmurje in njegova misel se je
nenehno mudila pri prekmurskih rojakih in njihovi zgodovini. Nekaj dragocenih
strani je posvetil tudi evangeličanom. Leta 1971 je podal izčrpen opis vseh
evangeličanskih cerkvenih občin in njihovih pastirjev. Ob tem je zapisal: »Zakaj
bi poudarjali le grenke spomine na medsebojne verske boje …, ko pa imamo
pri nas tudi zglede prave bratske ljubezni.« Potem navaja primer, da so ob
koncu 18. stoletja soboški evangeličani v duhu dobrega sosedstva velikodušno
prepustili katoličanom zvonove. Še en primer: v začetku 19. stoletja je katoliški
župnik v Adrijancih odstopil evangeličanskemu pridigarju skromno bivališče, ker
ta ni imel stanovanja. Potem ko Jožef Smej predstavi podatke o številu
evangeličanskih vernikov po občinah, takole sklene. »Kristjani smo se prešteli.

Če je enih več kot drugih, se ne bomo zaradi tega prevzeli, kot se je prevzel
kralj David pri ljudskem štetju … Tudi po mnogih katoliških župnijah se
letno odpira več grobov kakor zibelk. Kristjani, evangeličani in katoličani,
živimo skupaj, v istih krajih, istih župnijah, včasih celo v istih domovih. Tudi
dušni pastirji, evangeličanski in katoliški, živimo skupaj. Ne bomo se
prepirali …Tam, kjer smo, bomo pričal, da je Kristusova ljubezen močnejša
kot vse drugo.« Ekumenska zbirka Srečanja
Pon., 18. 1.
Marjeta Ogrska

Ob 17. uri Bogu in Devici Mariji na čast
za dušno in telesno zdravje

Tor., 19. 1.
Makarij
Sre., 20. 1.
Fabijan
Čet., 21. 1.
Neža
Pet., 22. 1.
Vincencij
Sob., 23. 1.
Marijin spomin
Ned., 24. 1.

Ob 17. uri Bogu in Devici Mariji na čast
za dušno in telesno zdravje
Ob 8. uri Bogu in Devici Mariji na čast
za dušno in telesno zdravje
Ob 17. uri
za + Marijo Strah
Ob 17. uri
Za + Ivanko in Feliksa Helbla
Ob 17. uri Bogu in Devici Mariji na čast
za dušno in telesno zdravje
Ob 8. uri
za vse + Bizjakove

3. NEDELJA
MED LETOM

Začetek tedna molitve za edinost kristjanov

Verouk: Poteka preko spleta. Vse informacije imate na spletni strani SKU Slovenskega katehetskega urada, http://sku.rkc.si/.
Bogoslužje: Poteka po televiziji, radiu in drugih elektronskih medijih. Da bi
varoval zdravje ljudi sem se odločili, da svete maše do nadaljnjega še
naprej obhajam brez navzočnosti vernikov. Hvala, da s svojo udeležbo in
molitvijo ustvarjate duhovno občestvo. Bog povrni vsem, ki darujete za svete
maše, bodisi za rajne ali po drugih namenih.
Naročila za svete maše: Sveto mašo lahko rezervirate in naročite brez prihoda
v župnišče (mobi, mail) … Ko pa za kak dan ni naročene sv. maše, posežem v
»talon« neopravljenih sv. maš, ki so bile darovane ob pogrebih.
Ohranjajte versko življenje v svojih družinah. Starši, bodite zgled. Otroci
morajo videti vašo vero. Verjeti morajo, da vi verjamete. Če tega ne zaznajo pri
vas, potem so vsa prizadevanja mene, kot župnika, zaman. Otroci ne bodo mogli

vzeti vere v svoje odraslo življenje, ampak jo bodo odložili na pragu
mladostništva. Zato bodite iskreni pričevalci vere svojim otrokom.
Pon., 25. 1.
Spreobrnitev
apostola Pavla
Tor., 26. 1.
Timotej in Tit
Sre., 27. 1.
Angela Merici
Čet, 28. 1.
Tomaž Akvinski
Pet., 29. 1.
Konstancij
Sob., 30. 1.
Marijin spomin
Ned., 31. 1.

4. NEDELJA
MED LETOM

Ob 17. uri
za + Marijo Slemenjak

Sklep tedna molitve za edinost kristjanov

Ob 17. uri
za + Marijo Mihelič
Ob 8. uri
za + Marijo Gube
Ob 17. uri
za + Daniela Petruna
Ob 8. uri
za + Hildo Plevnik
Ob 17. uri
za + Frančiško Zaveršnik
Ob 8. uri
za + Marijo in Milana Gosaka
Po neposrednem prenosu sv. maše po televiziji, radiju ali
drugih medijih, od 11.15 do 11.45, vabljeni k sv. obhajilu.
Prosim, če se predhodno najavite! Hvala!

V ponedeljek, 11. januarja 2021, je potekala 27. seja Stalnega sveta SŠK. Na seji
so se škofje seznanili z izvajanjem pastorale v času epidemije ter potekom
priprave na prva sveta obhajila in birme po slovenskih župnijah.
Posebno pozornost so namenili letu svetega Jožefa (op. p.: z apostolskim
pismom »Patris corde (Z Očetovim srcem)«, ki je izšlo danes, 8. decembra 2020,
na praznik Brezmadežne, se papež Frančišek spominja 150. letnice razglasitve
sv. Jožefa za zavetnika vesoljne Cerkve. Ob tej priliki bo od 8. decembra 2020
do 8. decembra 2021 potekalo posebno leto svetega Jožefa.) ter letu družine,
ki se bo začelo 19. marca letos.
KAJ PA IMA SVETI JOŽEF OPRAVITI S PARKIRIŠČI?! (Gregor Čušin)
S svetim Jožefom sem se spoprijatelji na parkirišču.
Dvajset let sem se, da bi družini priskrbel vsakdanji kruh, tako rekoč sleherni dan
iz province pripeljal v naše glavno in »najlepše« mesto na svetu, in ne bom dosti
pretiraval, če rečem, da sem vsaj dve leti od teh dvajsetih zapravil za iskanje
parkirnega prostora. Kdor je kdaj v strogem centru okrog desetih dopoldan iskal,
kam bi za nekaj uric vrini svojega jeklenega konjička, recimo po ulicah okrog

Opere, ve, o čem govorim. Potem pa mi je nekdo – mislim, da je bila to celo moja
žena, a roke v ogenj za to ne bom dal – dejal, naj se obrnem na svetega Jožefa.
Da je meda on zadolžen za parkirišča in je pravšnji priprošnjik za take primere.
Tudi on je bil pod pritiskom »Delodajalca« …
Priznam, da se mi je sprva zdelo butasto. Iz dveh razlogov.
Prvič, ker: kaj pa ima sveti Jožef opraviti s parkirišči?! In drugič: a za to naj
molim?! Kot da ljubi Bog v nebesih in sveti Jožef z njim nimata pametnejšega
dela!
Ko pa sem si odgovoril na prvo vprašanje – Jasno! Tudi sveti Jožef je,
provincialec in dnevni migrant, po prepolnih betlehemskih ulicah iskal, kam naj
»sparkira« svojega oslička. Tudi njemu se je, zaradi visoko noseče žene, mudilo.
Tudi on je bil pod pritiskom svojega »Delodajalca«! – je bil odgovor na drugo
vprašanje sila preprost.
In tako se je začelo najino druženje. Zaradi Jožefove pomoči sem bil lahko vsaj
petnajst minut dlje na dan oče in mož, saj sem odhajal od doma vsaj petnajst
minut pozneje, zanašajoč se na parkirni prostor, ki me čaka. In me je čakal.
Sleherni dan. Če sem bil še posebej pozen, sem začel moliti takoj, ko sem z
obvoznice zavil na vpadnico, in tistikrat sem sparkiral res hitro in blizu. No, nikar
ne mislite, da so me na Cankarjevi ali Župančičevi čakali angelčki v špalirju, a
brez nervoze sem, če ne v prvem, pa v drugem krogu našel prosto mesto. V
dokaz, da res nisem bil več nervozen, ampak še preveč sproščen, vam zaupam
pesem iz še neobjavljene zbire »Dvoumnosti«, ki je nastala v tistem obdobju:
V avtu je molil … Na prehodu za pešce … K svetemu Jožefu …
In se zalotil, da bulji v mimoidoča bedrca.
Počasi me je sveti Jožef naučil tudi, da ni treba, da vedno parkiram v centru. Saj
tudi on v božični noči v središču mesta ni imel uspeha; umaknil se je na obrobje
in dal prostor drugim … v še večji (časovni) stiski. Parkiral sem dlje, ohranil
petnajst minut za družino in pridobil še vsakdanji desetminutni sprehod za
zdravje. (Nadaljevanje sledi …)
V veliki meri je mir, ki ga nosimo v sebi odvisen od družin,
v katerih smo rasli in v katerih živimo.
(Marjan Turnšek)

Župnija Ribnica na Pohorju in Sv. Anton na Pohorju
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