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Ta noč z odvaljenim kamnom, to jutro s praznim grobom in to Kristusovo vstajenje nam
govori: da življenje brez ran ne obstaja … da se na križu vera ne zlomi … da bo naše
življenje uspelo … da luč lahko razsvetli vsako temo … da ni brezizhodnih labirintov … da
se da okamenelost zlomiti … in da je mogoče vsako smrt spremeniti v življenje, ko vstopi
vanjo pogumna ljubezen!
Pa vendar!, vstajenje ni vrnitev v življenje, ampak novost življenja … ko življenje ni
več umrljivo … ko življenje ni več žalostno … ko življenje ni več samo … ko je
življenje radostno in božje!
Tako življenje ti želim … k takemu življenju te vabim … in tako življenje podarjaj naprej!
Poslušaj svoje srce, ne zamudi ljubezni in si drzni živeti za koga!
Naj se v tvoje srce naseli mir, naj v tvojih odnosih zavlada zaupanje, naj v tvojem domu
domuje veselje in svet bo bolj topel in svetal! Vsem VESELO ALELUJO!
Od 24. do
27. aprila 2017
bom odsoten –
»zdoma«!

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)

Pet., 28. 4.
Peter Chanel
Sob., 29. 4.
Katarina Sienska

Ob 19. uri
za + Marka Urha
Ob 19. uri
za + Nevenko Mrak

Ned., 30. 4.
3.
VELIKONOČNA
NEDELJA

Evangelist Luka pripoveduje, kako dva pobita učenca zapustita
Jeruzalem, kraj svojega razočaranja. Nič več nočeta slišati o svoji
preteklosti. Toda pogovarjata se še: izmenjujeta si misli o tem, kar se
je dogajalo. V pogovoru bi rada dognala, zakaj se je vse to zgodilo in
kaj bi lahko to zanju pomenilo. Ker o vsem nista molčala in ker si pred
tem, kar se je zgodilo, nista zatiskala oči, se lahko Jezus vključi v
njun pogovor in ga spelje v drugo smer. Toda z njima ni lahko: nista
sicer slepa, toda njune oči so zastrte. Jezusa ne prepoznata. Tudi
ženam, ki so se sklicevale na angela, nista verjela. Jezus jim očita, da
sta nespametna in počasna v srcu. Ker nimata modrosti, ne razumeta,

Začetek
tedna molitve
za duhovne
poklice

Ob 8. uri
za vse + Jerebove
in Brišnikove
Ob 10. uri
na Sv. Antonu
za +Jožefo
Mravljak
in starše: Antonijo
in Ivana ter brata
Franca in sestro
Romano
Ob 11.30
za + starše Verhej

kaj se je zgodilo v Jeruzalemu. Biti počasen v srcu, to pomeni, da je
srce ozko in da si človek ne more predstavljati nobene druge rešitve od
tiste, ki jo pozna. Ker nista dovolj odprta, ne dojameta novosti in
navadnosti vstajenja. Jezus spremlja ta dva počasna in
nerazumevajoča učenca ter ju pusti, da pripovedujeta, kako sta vse to
doživljala in kako na to gledata, potem začne govoriti on. Njuno
informacijo in njune občutke vzame zelo resno. Toda ob vse postavi
Božjo besedo in v njeni luči jima lahko pojasni drugo plat:
Jezusovo usodo utemelji kot nujnost, zapisano v Pismih. Moral je
trpeti, toda to je bila le pot v vstajenje. Učenca sta poslušala – sprva
nejeverno, toda Jezusove besede so ju zadele v srce. Zato sta ga
prosila, naj ostane z njima. (…) V tem odloku je lepo viden pomemben
motiv Lukovih vstajenjskih pripovedi: Vstali hodi z nami po naših
poteh. In z njim lahko govorimo, lahko mu povemo vse, česar v svojem
bivanju ne razumemo. Kakor učencema bo tudi nam razjasnil in nam s
Svetim pismom odprl nov pogled na stvari. Jezus čaka, da ga
prosimo, naj ostane z nami, ko se nam bliža večer, ko se v nas in
okoli nas spusti mrak. Z nami gre tja, kjer se obrnemo vase, da bi
bili sami s seboj. To je največja tolažba te pripovedi: »In vstopil je,
da bi ostal z njima. (Lk 24,29)« Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje

10 razlogov, zakaj svoje otroke vzgajati katoliško avtor: Michael Leach*
1. Tako bodo imeli nekaj pravil za zavrniti, ko bodo postali najstniki.
2. Tako bodo imeli nekaj pravil, ki jih bodo ponovno premislili, ko bodo dobili svoje otroke.
3. Tako bodo imeli nekaj vrednot, ki ji bodo negovali vse življenje.
4. Tako bodo imeli nekaj, česar se bodo v hudih časih lahko oprijeli.
5. Tako bodo nekje v svoji hiši ali stanovanju imeli vsaj staro obrabljeno Sveto pismo, ki ga
bodo lahko brali za modrost, ko bodo starejši in zainteresirani.
6. Tako bodo spoznali, da so vse osebe, vključno domnevni sovražniki, Kristusovo obličje
na različne načine.
7. Tako bodo imeli izkušnjo vere v skupnosti.
8. Tako bodo vedeli, da je Božič darilo ljubezni v njihovih srcih.
9. Tako bodo vedeli za Kristusovo smrt in vstajenje ter bodo razumeli, da je življenje več
kot trpljenje.
10. Tako bodo vedeli, da se nebesa začnejo na točki, kjer se oni zdaj nahajajo, in da so tu
po Božji milosti in da bo Bog vedno z njimi.
* Iz knjige: Michael Leach - Therese J. Borchard, I Like Being Catholic: Treasured Traditions, Rituals, and Stories, 2000
(Všeč mi je biti katoličan. Dragocena izročila, obredi in zgodbe). Tekst prevedel Branko Cestnik.

Ko je bil Tomaž Kempčan še deček, je dnevno molil izbrane molitve Mariji v čast. Enkrat jih
je opustil, potem nekajkrat in končno povsem. Marija se mu je prikazala v sanjah, objela
njegove sošolce njega pa ni. Tomaž se je ustrašil in zopet začel redno opravljati svojo
pobožnost. »Tudi najmanjša pobožnost zadostuje, da dosežemo Marijino pomoč«, je
rekel na smrtni postelji nek mož, ki je bil v sluhu svetosti, »če jih le vztrajno izvajamo«.

O koliki, ki so sedaj v peklu, bi postali blaženi, če bi vztrajali v pobožnosti do Marije
(sv. Alfonz). Kaj si ti storil Mariji v čast?
Naredi Materi prijazno uslugo in zmoli danes vsaj »zdravamarijo«.
Mesec majnik te še posebej vabi, da obnoviš povezanost z njo. bl. A. M. Slomšek
Pon., 1. 5.
JOŽEF
DELAVEC
praznik dela
Tor., 2. 5.
Atanazij
Sre., 3. 5.
FILIP IN JAKOB

Čet., 4. 5.
Florijan
Pet., 5. 5.
Gotard
Sob., 6. 5.
Dominik Savio
Ned., 7. 5.

4.
VELIKONOČNA
NEDELJA
Prva nedelja –
darovanje za
potrebe župnij
Ob 8. uri
za + Franca
Miheliča, obl. in
Sabino
Ob 10. uri
na Sv. Antonu
za + Dušana
Kovača ter
vse + Kavčeve

Upati pomeni verovati v avanturo ljubezni, zaupati ljudem,
storiti korak v neznano in se popolnoma prepustiti Bogu. sv. Avguštin

Ob 10.30 v Josipdolu – LEPA NEDELJA
za + Borisa Solero, obl. in starše
spomin: za žive in + gasilke in gasilce PGD Ribnica - Josipdol
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Rekolekcija – dekanijsko srečanje duhovnikov
Ob 9.30 pete litanije Matere Božje in šmarnice za odrasle
Začetek šmarnične pobožnosti
Ob 19. uri za vse + Petrejeve
Ob 18. uri šmarnice za otroke
Prvi četrtek - ob 19. uri za + Milana Jerta
Ob 18. uri šmarnice za otroke
Prvi petek - ob 19. uri za + Marijo Mihelač ter Olgo in Ivana Grubelnika
Ob 17. uri v Josipdolu za + Alojza in Janka Urana ter
Alojzijo Pogorelc
Prva sobota - ob 19. uri za + Alberta Založnika in 3 sinove
NEDELJA DOBREGA PASTIRJA
Svetovni molitveni dan
Prijatelj mi je dejal, da mu prispodoba o pastirju in ovcah ni všeč,
ker da ne ustreza današnjemu človeku.

Kdo neki bo zadovoljne, če ga imaš za ovco? Prispodobe nam povedo
toliko, kolikor razumemo njihovo sporočilo. Jezus je s primero o
dobrem pastirju hotel nakazati svojo skrb in ljubezen do ljudi.
Nismo sami in zapuščeni, nismo prepuščeni slepi usodi ali kdo ve
čemu. On na nas misli, nas ima rad, nas varuje zla in vodi v
življenje. To bi mogel povedati tudi drugače. Mogel bi suhoparno
navesti mnogo učenih besed. Odločil se je za sliko iz življenja. Več
pove, vsakomur je razumljiva in lahko si jo je zapomniti. V zvezi s
pastirjem govori Jezus tudi o tatovih in roparjih. Danes bi jih mogli
imenovati: nasilje, nesmisel, uničevanje narave, predajanje uživaštvu …
Kjer gospodarijo, puščajo za seboj praznino srca, bivanjski strah in
naveličanost. O sebi pravi Jezus, da nam je prinesel življenje, ki naj
bi ga imeli v izobilju. Pastir je nekaj drugega, kot so ovce. Niso si ga
na nekem sestanku izvolile ter si ga postavile za predstavnika in
voditelja. Pastir je sicer zaradi ovac, toda svojega poslanstva in oblasti
ne prejema od njih. Tako je s pastirji Cerkve. Izbrani so izmed ljudi in

Ob 11.30
za vse + na
Knaverjevem ter
Marijo in Ivana
Jamnika

za ljudi, delujejo pa v moči, ki jim je dana od zgoraj, od Kristusa.
Čeprav nas je Jezus imenoval ovce, nismo čreda. Družina smo, ki ji je
Oče Bog, Jezus pa Brat in Odrešenik. Velika čast in velika
odgovornost, pa najsi v tej družini zavzemamo katerokoli mesto ali
nosimo katerokoli ime. Po: F. Cerar, Evangelij na prepihu

»Tisti, ki me je poslal, je z menoj; ni me pustil samega.« (Jn 8,29)
Strah me je tistih duhovniških supermanov, ki so pred ljudmi sposobni izjaviti, da nikdar v
svojem življenju niso podvomili v to, da so na pravi poti. Ker je mogoče samo troje: ali
lažejo, ali so ta dvom v sebi popolnoma zadušili in živeli mimo njega ali pa se nikdar niso
spraševali o sebi in svojem življenju. Življenje v veri je zame nekaj preveč nestabilnega, da
bi bil to sposoben verjeti. Ravno nestabilnost ji daje tisto njeno najdragocenejše jedro.
Za poklic duhovnika se je treba vedno znova boriti, se vedno znova zanj odločati. Ker
je vedno nekaj novega, nekaj povsem drugega. Danes biti duhovnik zame ne pomeni
isto, kar je pomenilo 29. junija 1991, in verjamem, da ni isto, kar bo to pomenilo 29. junija
2017. Jaz nisem isti človek, jutri bom drugačen, kot sem danes. Zato se moram za svoje
odločitve spet boriti. Moram svoje odločitve osmisliti s tem, kar sem jaz danes. Ne kar sem
bil včeraj in kar bom jutri. In ta boj je dvom. Kjer ni dvoma, ni življenja. Ker ni ne svobode
ne odločitve. To, da dvomim, o pravilnosti svojih odločitev, pomeni, da sem svoboden, da
nisem suženj tega, kar sem bil nekoč. In tak, samo tak, lahko ljubim. In potem nisem
sam.
Šmarnice 2017 … Slovenski katehetski urad po pooblastilu Slovenske škofovske
konference za leto 2017 skupaj s Celjsko Mohorjevo družbo pripravil šmarnice za otroke z
naslovom ČUDEŽ NA SKALNICI avtorice Kristine Tičar in šmarnice za odrasle z naslovom
NAREDI ME ZA ORODJE SVOJEGA MIRU avtorja p. Janeza Šamperla.
Letos praznujemo tristoletnico kronanja podobe svetogorske Matere Božje, ki že več
kot štiristo petdeset let kraljuje na Skalnici in kliče Slovence, naj na vseh ravneh
življenja zaupajo v Njeno priprošnjo ter molijo in delajo za edinost tako med kristjani
kot tudi v narodu. Z letošnjimi šmarnicami za otroke z naslovom Čudež na Skalnici nam
želi avtorica Kristina Tičar približati nastanek primorske božje poti na Sveto goro in nas
povabiti k iskrenemu češčenju Marije, da bi Njenemu varstvu vedno znova izročali sebe in
svoje bližnje.
Šmarnice za odrasle z naslovom Naredi me za orodje svojega miru so nastale v Assisiju,
napisal pa jih je slovenski minorit p. Janez Šamperl. Sveti Frančišek, njegovo delo za mir
in spravo, ter Slovenija, ki trpi pod težo razdeljenosti, sta dve zgodbi iste zgodovine.
Avtor ju je povezal ter vanju vtkal svoje osebne spomine z močno spodbudo k uresničevanju
dela za mir sredi našega vsakdanjega okolja. Razmišljanja v poslušalcih vzbujajo željo po
osebnem odgovoru in dejavnem vključevanju v življenje znotraj Cerkve in družbe.
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

