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Objem namesto kazni …

»Glej, toliko let ti služim (...), pa mi nisi še nikoli dal kozliča, da bi se
poveselil s svojimi prijatelji. Ko pa je prišel ta tvoj sin ...« (Lk 15,29–30).
Prepoznamo glas starejšega brata iz Lukove prilike o izgubljenem sinu, ki bi si
zaslužila boljši naslov: prilika o dobrem očetu. Glavna osebnost Jezusove
pripovedi je oče. Oče, ki mlajšemu sinu velikodušno da svobodo, da odide od
hiše, mu da dediščino, ga ne pozabi, ampak ga v skrbeh pričakuje … oče, ki mu
že vnaprej odpusti, mu vrne dostojanstvo sinovstva, mu pripravi gostijo, kakršne
svet še ni videl … Oče, ki zapusti gostijo, brž ko zasluti – rekel bi, kar po
materinskem občutku – da se domu približuje tudi starejši sin, in ga prijazno
nagovarja, naj se pridruži veselju ob vrnitvi njegovega mlajšega brata … Oče, za
katerega ne vemo, če mu ga je uspelo pregovoriti in pridobiti. Tu je njegova
nemoč, nemoč ljubezni! Jezusova zgodba nima konca. Konec ji lahko damo
mi sami: pozitiven, s tem, da sami stopimo v veselje domačega ognjišča in
sprejmemo božjo ljubezen, ali pa negativen, da vztrajamo v svoji trmi,
preračunljivi užaljenosti, nevoščljivosti ... Tak bi bil namreč kar značilno slovenski
konec zgodbe. Oče podarja objem namesto kazni, ki bi jo za svojega mlajšega
brata po pravici pričakoval starejši sin, ki je v domače podjetje vložil vse svoje
življenje. Pridnost, podjetnost, iznajdljivost, zvestoba domu in vrednotam
domačije … vse to so odlike starejšega sina, ki očetu vrže v obraz očitek: toliko
let ti služim, delal sem in garal, »ko je pa prišel ta tvoj sin,« – bi mogel globlje
raniti očeta kot prav z besedami: ta tvoj sin? – »ki je z vlačugami potratil tvoje
premoženje, si mu zaklal pitano tele.« Jaz sem zbiral, on raztresal … jaz imam
urejeno družinsko življenje, on se je samo igral z lahkimi dekleti … jaz imam kaj
pokazati, on je domov prišel lačen in razcapan! Kdo ne bi razumel gneva
starejšega brata? Saj smo tudi sami taki. Tudi kot kristjani po navadi ne zmoremo
iti dlje od takih meril pravičnosti.

In vendar! Oče iz Jezusove prilike je povsem drugačen. Nima računice!
Njegova edina računica je zastonjska ljubezen. Ne pozna kazni! Kazen si
izbiramo sami s tem, da zavrnemo njegovo ljubezen, da ne vstopimo v
njegov topli dom, kjer nas sprejme, potreplja po rami, odpusti in ljubi, kakor
zna le mati!
Pon., 1. 4.
Tomaž Tolentinski
Tor., 2. 4.
Frančišek Paolski
Sre., 3. 4.
Rihard
Čet., 4. 4.
Izidor Seviljski

Pet., 5. 4.
Vincencij Ferrer
Sob.,6. 4.
Irenej iz Srema
Prva sobota
Ned.,7. 4.

5. POSTNA
TIHA
NEDELJA

V dneh,
od 8. – 12. 4. …
Pon.,8. 4.
Maksim in Timotej
Tor.,9. 4.
Maksim
Aleksandrijski

Ob 19. uri
za + Antonijo Verdnik, obl. in Mihaela
Ob 19. uri
za + Janeza Fekonja in sina Janka
Ob 9.30 Rekolekcija
srečanje dekanijskih duhovnikov na Muti …
Prvi četrtek - ob 19. uri
za + Jožefa Pušnika
Prvi petek - ob 19. uri Križev pot
(oblikujejo ga veroučenci 5. raz.)
Na čast sv. papežu Janezu Pavlu II.
Ob 17. uri pri Mariji za + Tončko in Frančeka Vomerja ter
vse + pri Uranu
Ob 19. uri za + Milana Založnika in starše
srečanje veroučencev in staršev 3., 7. in 8. razreda
Prva nedelje – darovanje za novo streho
na cerkvi sv. Lenarta in potrebe župnij
Ob 8. uri za + Marijo in Jožefa Hrastnika ter
3 brate in sorodnike
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Marijo Ričnik in vse + na Plužnikarjevem
Ob 11.30
za + Rudolfa Kompoša in vse + Kompoševe
… želim »z zakramenti obiskati« naše ostarele,
bolnike in invalide. Prijavite jih, prosim,
in jim omogočite prejem zakramentov!
Ob 19. uri
za + Jožico Šantl – po maši
srečanje članov ribniškega ŽPS-ta
Od 18. ure dalje spoved veroučencev - »zamudnikov«
Ob 19. uri Bogu in Devici Mariji na čast
za dušno in telesno zdravje in božje varstvo

Sre., 10. 4.
Domnij (Domen)
Čet., 11. 4.
Stanislav
Pet., 12. 4.
Zenon Veronski
Sob., 13. 4.
Janez Klimak
Ned., 14. 4.

CVETNA
NEDELJA

Ob 8. uri
za žive in + župljane
Ob 19. uri
za + Matildo Vanco
Od 8. ure dalje SPOVEDNI DAN
v župnijski cerkvi sv. Mihaela v Radljah ob Dravi
Ob 19. uri Križev pot (oblikujejo ga sodelavci ŽK)
za + Marijo Breznik
Ob 19. uri
za vse + Petrejeve
Ob 8. uri pri cerkvi sv. Lenarta blagoslov zelenja –
»PEGLOV«, procesija v župnijsko cerkev in
nato daritev za + Milana Lesjaka in Antona Ladineka ter
Justino in Jožefa Vajsa
Ob 10. 30 na Sv. Antonu
za + Marjana Kanopa

14. radijski misijon: Cerkev je mlada!
Lanski radijski misijon je spremljal poseben papežev blagoslov, letošnji pa
bo do sedaj največji po številu misijonarjev. Od nedelje 7. aprila, do sobote,
13. aprila, nas bodo nagovarjali: kardinal, nadškof, kar osemnajst (18)
duhovnikov, tri redovne sestre, pet glasbenih skupin in kopica mladih
laikov.
V nedeljo, 7. aprila, ga bo z osrednjim misijonskim nagovorom na temo "Cerkev
je mlada", odprl izjemen filipinski kardinal Luis Antonio Tagle. Tudi letos bo
vsak misijonski dan zaznamovala rubrika Drugi pogled, v nedeljo jo bo pripravil
Tone Česen, ki bo z nami tudi v večernem pogovoru.
V ponedeljek, 8. aprila, bo v misijonskem nagovoru in v večernem pogovoru z
nami misijonar Sašo Mugerli, tema pa bo "Je bil Bog kdaj najstnik". Drugi
pogled na isto temo bo pripravil p. Primož Jakop, ki bo z nami tudi v jutranji
Svetovalnici.
Torek, 9. aprila, pripada misijonarju p. Branku Cestniku, s temo: "Kako naj
oznanjam veselje, ko pa je toliko škandalov?". Pater Branko bo z nami tudi
zvečer v misijonskem pogovoru, medtem ko Drugi pogled pripravlja duhovnik
Martin Golob, ki bo tudi gost jutranje Svetovalnice.
Veseli smo, da bomo letos spet lahko prisluhnili misijonarju p. Marku Ivanu
Rupniku. V sredo, 10. aprila, pripravlja nagovor na temo "Tudi jaz bom enkrat

star ali poljubiti svoja leta". Drugi pogled ta dan pripravlja s. Božena Kutnar, ki
bo naša gostja tudi v jutranji Svetovalnici, v večernem misijonskem pogovoru pa
bo z nami duhovnik Matevž Mehle.
Ker je v petek spovedni dan po vsej Sloveniji, nas bo na to, v četrtek, 11. aprila,
pripravil br. Jaro Knežević, ki bo z nami tudi v večernem pogovoru. "V
primerjavi z drugimi sem kar v redu," smo naslovili dan in na to temo bo drugi
pogled pripravil salezijanec, Miroslav Simončič, v Svetovalnici pa bo z nami
duhovnik Roman Globokar.
Petek, 12. aprila, je namenjen bolnikom. Glavni nagovor bo pripravil p. Toni
Brinjovc. Na temo "Bolniki so del telesa Cerkve ali Ko zbolijo mladi" bo Drugi
pogled pripravila s. Emanuela Žerdin, ki bo z nami tudi v jutranji Svetovalnici,
zvečer pa bo z nami salezijanec, Miroslav Simončič.
V soboto, 13. aprila, bo misijon zaključil nadškof Alojzij Cvikl, sinodalni oče
nedavne sinode mladih. "Bil sem izgubljen in Si me našel", je naslov zadnjega
dne, za katerega bo Drugi pogled pripravil Damijan Mlinarič, ki bo z nami tudi v
Večernem pogovoru.
Misijon bo v programu radia Ognjišče slišen takole:
 ob 8.00 Svetovalnica,
 ob 10.15 Drugi pogled,
 ob 17.00 osrednji Misijonski nagovor,
 ob 19h prenos Svete maše iz frančiškanske cerkve na Tromostovju v
Ljubljani, pri kateri sodelujejo misijonarji in različne mladinske glasbene
skupine (Alfa in Omega, Tvoj glas, MPP, Stična bend in SPES),
 zvečer ob 20.00 pa bo vsak dan misijona še Pogovor v živo z
misijonarjem ter katoliško mladino in vami,
 vsak dan bo med 17.00 in 19.00 na voljo tudi duhovnik za osebni pogovor
po telefonu.
Vabimo, da glas o tem širite naprej!
Obraz Boga je obraz usmiljenega očeta, ki ima vedno potrpljenje.
Ali ste kdaj pomislili na Božjo potrpežljivost,
na potrpljenje, ki ga ima z vsakim od nas? (papež Frančišek)
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

