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Dramtičen križev pot

1. postaja – Pilat obsodi Jezusa na smrt
Otročiček v maminem trebuhu na kliniki: »Mamica, kaj boš naredila z mano?«
2. postaja – Jezus vzame križ na svoje rame
Mati, ki zve, da bo njen otrok težko prizadet: »Ne, o ne, moj Bog, menda ja ne,
zakaj …«
3. postaja – Jezus pade prvič pod križem
Oče družine z več otroki, ki je zgubil službo: »Kaj bomo pa zdaj, kaj bomo pa zdaj
…?«
4. postaja – Jezus sreča svojo Mater
Mati, ki zve, kaj je s sinom: »Marija, o, Marija, kaj je naredil, le zakaj sem ga
rodila, le zakaj?«
5. postaja – Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ
»O, Jezus, kaj se je res samo delal, da mi je prijatelj in mi pomaga, v resnici pa
je to naredil samo zato, ker mu ni preostalo drugega in se je bal zase.«
6. postaja – Veronika poda Jezusu potni prt
Obupani obsojenec, ki še enkrat bežno vidi obraz in oči ljubljene ženske: »O,
Bog, moj Bog, mar je res vsega konec, ali je res nikoli več ne bom videl …«
7. postaja – Jezus pade drugič pod križem
Dekle, ki se obupno bori s posiljevalcem in ji zmanjkuje moči: »Jezus, o, Jezus,
pomagaj mi, ljubi Jezus…«
8. postaja – Jezus nagovori jeruzalemske žene
Zatirane in poniževane ženske, ki nimajo glasu in jih nihče več ne ljubi: »Sveti
Bog, sveti Močni …, usmili se nas!«
9. postaja – Jezus pade tretjič pod križem
Vsa družina, oče, mama, otroci, ki jo izterjevalci postavijo pred prag lastne hiše,
hišo pa zaklenejo in zapečatijo: »Mami, mami, ati, zebe nas …?«

10. postaja – Jezusa slečejo
Fantič: »Ljubi Jezušček, zakaj ta gospod hoče, da odpnem hlače?«
11. postaja – Jezusa pribijejo na križ
Vrsta mož na kolenih, zavezanih oči, z ostrim rezilom noža na vratu in fanatičnim
glasom govorca, ki kriči, da se Bog maščuje nevernikom: »Jezus, usmili se nas,
Jezus, usmili se nas!«
12. postaja – Jezus umre na križu
Preživeli v pokolu: »Groza, groza, o, Bog, kaj takega!«
13. postaja – Jezusa snamejo s križa in ga polože Mariji v naročje
Žalostna Mati Božja, zelo žalostna. Solze ji tiho drsijo po licih. Žalostna, o,
žalostna Mati.
14. postaja – Jezusa polože v grob
»O, groza, o, groza, tu so kite, ženski čevelj, o, Bog, moj, Bog, križani Jezus…«
jezuit p. Franc Kejžar DJ
Pon., 15. 4.
PONEDELJEK VEL.
TEDNA

Tor., 16. 4.
TOREK VEL. TEDNA

Sre., 17. 4.
SREDA VEL. TEDNA

Prvi del …
Čet., 18. 4.
VELIKI ČETRTEK

Pet., 19. 4.
VELIKI PETEK
GOSPODOVEGA
TRPLJENJA
Sob.,20. 4.
VELIKA SOBOTA

Ob 19. uri
za + Štefko Mihelič
Ob 19. uri
za + Antona Plemena, obl. in vse + Škurnikove
Ob 8. uri
Za Alojzijo in Jožefa Ladineka ter sina Alojza
Velikonočna počitnice: 18. 4. – 3. 5. 2019
… devetdnevnice
pred prejemom zakramenta sv. birme
Ob 16. uri na Sv. Antonu
za + Marijo in Ignaca ter Silvestro Vitrih
Ob 19. uri predstavitev prvoobhajancev in
njihovih staršev – nato daritev
za + starše Hrastnik, 4 brate in sestro
- med daritvijo – sv. mašo obred umivanja nog
Ob 18. uri križev pot – od cerkve sv. Lenarta
v župnijsko cerkev
Ob 19. uri bogoslužje
v čast Gospodovemu trpljenju
Ob 7. uri blagoslov ognja
Ob 9. uri na Sv. Antonu
blagoslov ognja in velikonočnih jedil

Blagoslov velikonočnih jedil v ribniški župniji:
ob 10. in 15. uri v župnijski cerkvi
ob 11.uri pri Mariji in ob 12. uri v Josipdolu
Ob 16. uri na Sv. Antonu
za + Kristan Ljudmilo
Velikonočna
Ob 19. uri za + Milko in Antona Bizjaka ter
vigilija
Roberta in sorodnike
Ned.21. 4.
Ob 8. uri VSTAJENJSKA
VELIKONOČNA PROCESIJA nato daritev
VELIKA NOČ
GOSPODOVEGA za + Albina Hladnika in sorodnike
Ob 10. 30 na Sv. Antonu
VSTAJENJA
za + Antonijo in Antona Žebreka
Pon.,22. 4.
Ob. 8. uri
PONEDELJEK
za + Marijo in Ivana Petruna ter starše Horžen
V VELIKONOČNI Ob 10. uri na Janževskem vrhu –
OSMINI
zaključek devetdevnice (I. del)
za + Ignaca Kaiserja
Tor.,23. 4.
Ob 19. uri
Jurij
Za + Miroslava Kolmana
Sre., 24. 4.
Ob 8. uri
Fidelis
za žive in + župljane
Čet., 25. 4.
Ob 19. uri
MARKO
za + Marka Urha
Pet., 26. 4.
Obletnica posvetitve nadškofa ALOJZIJA
Marija,
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Mati dobrega sveta
Sob., 27. 4.
Ob 19. uri
Cita
za + Antonijo in Franca Mraka ter Nevenko Mrak
Ned., 28. 4.
NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA
Ob
8.
uri
2.
VELIKONOČNA, za + Zdenko in Janka Gorjupa ter
BELA NEDELJA starše Breznik in Kramljak
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + sestri Romano in Jožefo ter
starša Antonijo in Ivana in brata Franca
Ob 11.30 pri sv. Lenartu za + Marijo Mihelič

VELIKONOČNA POSLANICA SLOVENSKIH ŠKOFOV
»Vstal sem in sem še naprej z vami!«
Kristus je vstal, da nam podari življenje in gre z nami v življenje.
Če smo na veliki petek zrli Kristusa, pribitega na križ kot poraženca, na
velikonočno jutro On sam prihaja k nam kot zmagovalec. Njegova zmaga prinaša
veselje in upanje. Zmaga, ki pomeni začetek novega življenja in osmišlja našo
življenjsko pot.
Za kristjane velika noč ni le spomin na zgodovinski dogodek izpred več kot dva
tisoč let, ampak je dogodek, ki se uresničuje danes. Vstali Gospod nam
zagotavlja: »Vstal sem in sem še naprej z vami!«
Praznik velike noči je praznik naše vere v Kristusa, ki je med nami kot živi Bog.
Krščanski Bog ni oddaljeno božanstvo, temveč je naš prijatelj, spremljevalec,
sopotnik in brat. Z nami je v vseh življenjskih situacijah, predvsem v uri trpljenja
in smrti. Naša življenjska zgodba se prepleta s Kristusovim vstajenjem. Njegovo
vstajenje je zagotovilo našega vstajenja in večnega življenja.
V postnem času smo molili križev pot. Ta se ne konča pri XIV. postaji, ko Jezusa
položijo v grob, ampak s tako imenovano XV. postajo, z Jezusovim vstajenjem
na velikonočno jutro. Žene in učenci so po srečanju z vstalim Gospodom postali
velikonočne priče. Vsak izmed nas je Gospodov učenec. Jezus ponavlja svoje
besede meni in tebi: »Vstal sem in sem še naprej z vami!«
Praznovati veliko noč pomeni vključiti se v bogat tok pričevalcev in današnjemu
človeku prinesti veselje velikonočnega jutra. To veselje se rodi, ko začutim, da
Vstali, tako kot je prišel naproti ženam in svojim učencem, prihaja naproti tudi
meni.
Dragi verujoči in ljudje dobre volje, dragi bolniki, ostareli in trpeči, dragi zamejci
in zdomci, voščim vam blagoslovljene in doživete velikonočne praznike!
msgr. mag. Alojzij Cvikl mariborski nadškof metropolit in podpredsednik SŠK

Vsak kristjan, ki mu je dana vera v Jezusovo vstajenje,
si lahko reče, da se mu je prikazal Vstali.
Prikazal neviden, v globini tistega JA, ki ga izreka v veri.
(Alojz Rebula)

Srečanje z Vstalim naj vas globoko prevzame in zaznamuje v vašem vsakdanu!
Fredi Mlinarič, župnik
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

