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Kdo hoče biti čudak?
Ali se danes prepoznamo v tistih, ki jim je namenjen »blagor«, ali v tistih, ki jim žuga
»gorje« … ni toliko odvisno od tega, v kakšnem stanju živimo – ali smo bogati in
spoštovani, ali revni in ponižani, ali trpimo ali pa nam nič ne manjka. Bolj v tem, ali bi
živeli enako, če bi se naš svet popolnoma obrnil na glavo. Če bi ostali enaki, kot smo
bili pred tem. Da, stvar se vrti okoli tega, katere vrednote človek živi in ali je v njih
dosleden. Če povem, kot radi rečemo: če je vedno to, kar je, pa naj se zgodi karkoli.
To ni tako lahko, kot si mislimo … kajti človeka žene naprej dobiček, korist, pa najsi
bo materialna ali duhovna. In korist mu usmerja tudi odločitve. Tako lahko človek
kmalu postane nekdo drug, nekdo, ki se je pač prilagodil. Ki je zato spremenil svoje
vrednote in postal tujec samemu sebi. Ampak človeku, ki striktno zagovarja svoje
vrednote in se jih dosledno drži, pravimo čudak. In dober položaj, ugodno mnenje v
družbi je le treba ohraniti. Pa čeprav nas to lahko stane samega sebe. In ne
verjamem, da je danes še vredno biti to, kar si. Ceneje in mirneje pride človek skozi
življenje, če se pač ukloni. Zakaj bi vam torej danes predlagal, da vsaj malo pomislite,
za kakšno ceno bi se odločili postati čudaki in se odreči Mercatorjevim pikam in
Tuševim zvezdicam in dobrim zvezam in vsesplošni priljubljenosti? Zaradi svobode.
Biti načelen in biti dosleden v svojih vrednotah pomeni biti svoboden.
Svoboden pa je tisti, ki noče biti odvisen od marketinga, mode, popularnosti in
da, tudi od sprememb. To pa je najvišja izpolnitev tega, čemur pravimo človek,
mar ne?
Skupaj z Jezusom torej ponujava človeškost. Stala vas bo dobrega imena in
priljubljenosti, z njo boste dobili tudi obrekovanje in opravljanje … v kompletu boste
prejeli še nerazumevanje in razočaranje. Se splača? To premislite sami. Dodava
samo še to: »Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili, izobčili in sramotili ter vaše
ime zavrgli kot zlo zaradi Sina človekovega! Razveselite se tisti dan in vriskajte od
sreče, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Prav tako so namreč njihovi očetje ravnali
s preroki.« Z ljudmi, ki so to res bili. N.N.

Pon., 18. 2.
Frančišek R. Clet
Tor., 19. 2.
Konrad
Sre., 20. 2.
Sadot
Čet., 21. 2.
Peter Damiani
Pet., 22. 2.
Sedež ap. Petra
Sob., 23. 2.
Polikarp
Ned., 24. 2.
7.
NEDELJA
MED LETOM
Pon., 25. 2.
valburga
Tor., 26. 2.
Aleksander
(Branko)
Sre., 27. 2.
Gabrijel ŽMB
MOLITVENI
NAMEN
papeža
FRANČIŠKA
Čet., 28. 2.
Roman
Pet., 1. 3.
Albin (Zorko)
Sob., 2. 3.
Neža Praška

Ob 17. uri
za vse + Gregorčeve
Ob 17. uri
za + Štefanijo Grubelnik
Ob 8. uri
za žive + župljane
Ob 17. uri
za + Ljubico Martini ter starše Martini in Jager
Ob 17. uri
za + Franca Urha ter starše
Ob 15. uri v Josipdolu za + Srečka ter
Jožefo in Jožefa Slemenjaka
Ob 17. uri za + Hermino Karlatec in
vse + na Šajsnikovem
Ob 8. uri za + Antonijo in Štefana Krištofa
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Lešnikove starše: Albino in Franca
Ob 11.30 za + Ivano Uran (ob 30 obl.) in sorodnike
Ob 17. uri
za + Štefko Mihelič
Ob 17. uri
za + Miroslava Kolmana
Ob 8. uri
za + Robertina Dobrila
Da bi krščanske skupnosti,
predvsem tiste, ki so preganjane,
čutile Kristusovo bližino in
dosegle spoštovanja svojih pravic.
Četrtek pred prvim petkom - ob 17. uri
za + Janka Fekonja in očeta Janeza
Prvi petek - ob 17. uri
za + Miro Kresnik
Prva sobota - ob 17. uri
za + Kristino in Gregorja Miklavca ter
vse + na Feferlovem – po maši
srečanje veroučencev 3., 7. in 8. razreda in staršev

Ned., 3. 3.
8.
NEDELJA
MED LETOM

Prva nedelja – darovanje za novo streho
na cerkvi sv. Lenarta … za potrebe župnij
Ob 8. uri za + Jožeta Javornika, obl. in
sestro Marijo Reflak
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + sestro Jelko in očeta Viktorja
Ob 11.30 za + Justino, Marijo in Ignaca Ovčarja ter
starše: Marijo in Leopolda Goloba

Nihče nima dostopa do človeške skrivnosti, samo srce.
Samo ena pot je do sočloveka, to je pot srca.
Kjer je prostor za srce, tam mali, šibki človek zopet nekaj pomeni.
Ljubezen je pogoj vsega srečnega sobivanja.
Ne reci: resnično pomembna je samo pravica!
Pravica brez ljubezni je utopija.
Ljubezen brez resnice pa je laž. Phil Bosmans, Vitamini za srce
Dragi bodoči mladoporočenci!
Priprava na prejem zakramenta sv. zakona bo na dekanijski ravni potekala
od 23. – 24. 2. 2019, v župnišču na Muti (od 17.00 do 20.00). Vabljeni! … ali …
»Priprava (tečaj) na zakon 2019
Priprava na sveti zakon bo drugi in četrti vikend v marcu:
 prva možnost v Mežici: 9. in 10. marec 2019
 druga možnost v Dravogradu: 23. in 24. marec 2019
Obakrat začetek ob 19:00 uri. Prispevek znaša 15 € na par.
Prijazno vabljeni!« jagnje.si
OTROŠKA SREČA …
Otroška sreča se začne že veliko pred rojstvom,
v srcih dveh ljudi, ki se zelo ljubita.
Otrok – živa vez med človekoma.
V njegovo bistvo sta oba zapisala svoje lastno življenje –
nezamenljivo in za vse čase, pa če to želita ali ne.
Če se razbije ta družinska vez, najbolj trpi otrok.
Otrok ima nenapisano pravico do očeta in matere,
pravico do doma, ljubezni, do človeške topline,
pravico, da zanj skrbimo, da se počuti varen, da je rojen.
Kdor se veseli otroka, se veseli življenja.
P. Bosmans, Vitamin za srce

"Kaj hočeš od tega sleparja?"
Neka ženska je imela v prsih bolezen, ki se imenuje rak, in ko je slišala o
puščavniku očetu Longinu, je poskušala priti do njega. Takrat je živel v Enatonu,
to je devet milj zahodno od Aleksandrije. Ko ga je ženska iskala, je naneslo, da
je ta blaženi ob morju nabiral les, in ko je naletela nanj, mu je rekla: »Oče, kje se
mudi oče Longin, Božji služabnik?« Ni namreč vedela, da je to on. On pa ji je
rekel: »Kaj hočeš od tega sleparja? Ne hodi k njemu, kajti slepar je! Sicer
pa, kaj je to, kar imaš?« Ženska mu je pokazala bolezen. Naredil je križ nad tem
mestom in jo odpustil z besedami: »Pojdi in Bog te bo ozdravil! Kajti Longin ti
ne more nič koristiti.« Ženska je odšla z zaupanjem v te besede in je v trenutku
ozdravela. Pozneje je pripovedovala nekaterim o dogodku, in ko je navedla
starčeve značilnosti, je izvedela, da je bil tisti starec sam oče Longin.
Oče Longin, Božji mož, se je zavedal skušnjave častihlepnosti, to je nevarnosti,
da bi ga ljudje slavili zaradi tega, kar je Bog delal po njem. Tudi Jezus v
evangelijih je imel takšne skušnjave. Ko je npr. ozdravljal in so ljudje hoteli, da
ostane pri njih, ali ko je nasitil množico v puščavi, pa so prišli, da bi ga postavili
za kralja. A Jezus se je umaknil. Nikoli ni iskal slave zase. Vedno je pokazal na
Očeta, ni hotel biti on v središču.
Slava in čast, ki gre vedno le Bogu, se tako hitro prilepi na človeka!
Pričakujemo priznanje, pohvalo, hvaležnost ... Ali pa se bojimo kritike, graje,
prezrtosti ... Tako smo vedno odvisni od tega, kakšni so drugi do nas. Na vseh
področjih življenja se nam to dogaja, tudi v cerkvenih službah. Jezuit se npr. v
času apostolske vitalnosti počuti kot tisti osliček, ki je nesel Jezusa v Jeruzalem;
misli si, da ljudje ploskajo in pojejo hozano tudi njemu. Pozneje ga bodo postavili
v stajo in nihče se ne bo več zmenil zanj.
"Tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili
vašega Očeta, ki je v nebesih" (Mt 5,16), beremo v Jezusovem govoru na gori.
Da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta. Vašega Očeta, ne vas!
Ljudje ne potrebujejo naših dobrih del, ne potrebujejo naše ljubezni. Pogosto jim
je celo nadležna ali se požvižgajo nanjo. "Joj, pa toliko dobrega bi radi naredili, a
ljudje tega niti ne opazijo," morda kdaj potožimo. Ljudje bodo sprejeli našo
ljubezen samo takrat, ko jim bo ta ljubezen govorila o neki drugi, večji
ljubezni … samo takrat, ko jim bo razodela Božjo ljubezen … Ko bodo zaradi
naših dobrih del lahko slavili našega Očeta, ki je v nebesih.
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

