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GOSPODOVO RAZGLAŠENJE … Na poti do polnosti resnice …
Praznični evangeljski odlome nam predstavlja tri vrste ljudi:
modre z Vzhoda, velike duhovnike in pismouke, kralja Heroda.
Vsak od njih po svoje predstavlja nas same in naš odnos do resnice.
Modri živijo daleč od resnice, vendar jo iščejo in so pripravljeni iti,
kamor je potrebno, da jo najdejo.
Opazujejo stvarstvo in prepoznavajo znamenja.
Ob primernem času zapustijo svet varnosti in gotovosti ter
gredo na pot, da bi prišli do polnosti resnice.
Veliki duhovniki in pismouki živijo v Jeruzalemu,
v bližini kraljeve palače. Resnico poznajo, ker prebirajo Pisma,
vendar niso zanjo pripravljeni narediti ničesar.
Raje imajo udobje svojih prepričanj in pogledov.
Kralj Herod živi v palači, na kraju moči in oblasti. Resnice ne pozna,
vendar se takrat, ko bi jo lahko spoznal, izkaže,
da si je niti ne želi poznati in je za to, da jo zakrije,
pripravljen tudi ubijati.
Naše predstave o ljudeh so ob razodetju resnice postavljene na glavo.
Kralj Judeje, ki bi moral biti po zgledu Boga varuh življenja vseh,
se izkaže za strahopetnega morilca, ki bo naredil vse,
da ohrani svoje privilegije.
Veliki duhovniki in pismouki, ki bi morali biti razlagalci Pisem in
zgled življenja po njih, se pokažejo kot hinavci in oportunisti.
Modri z Vzhoda, ki so na prvi pogled tujci in navajeni častiti kdo ve
katerega boga, se razodenejo kot edini pravi iskalci in častilci resnice.
Rojstvo Jezusa, Resnice, razodeva resnico o vsakem od nas.
Da bi bili čim večkrat podobni modrim,
čim manj krat pismoukom,
nikoli Herodu!
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2. NEDELJA
MED LETOM

Ob 17. uri za + Kristino Pušnik – po maši
srečanje članov ribniškega ŽPS-ta

Ob 17. uri
za + Štefko Mihelič
Rekolekcija – srečanje dekanijskih duhovnikov
ob 9.30 v Vuhredu …
Ob 17. uri
Za + Štefanijo Grubelnik
Ob 9. uri v Koroškem domu starostnikov v Črnečah
Po namenu darovalca …
Ob 17. uri za + Miroslava Kolmana
Ob 15. uri v Josipdolu za + Karla Kačiča ter
sinova Stanka in Mihaela
Ob 17. uri za + Alojza Švajgerja in
sina Zdravka ter sorodnike – po maši
srečanje veroučencev 3., 7. in 8. razreda in staršev
Ob 8. uri za + Marijo in Andreja Gradišnika ter sorodnike
Ob 10. uri na Sv. Antonu za vse + Hribernikove
SREČANJE NOVOKRŠČENCEV iz leta 2018
Ob 11.30 za + Milko Bizjak,
Antona in Robija ter sorodnike
Ob 17. uri
za + Štefanijo Stramec
Ob 17. uri
za + Marijo Mihelič
Ob 8. uri
za žive + župljane
Ob 17. uri
za + Alojzijo Pušnik
Začetek tedna molitve za edinost kristjanov
Ob 17. uri Bogu in Devici Mariji na čast
za dušno in telesno zdravje
Ob 17. uri
za + Marjeto Ogrin
Ob 8. uri
za + Marijo in Rudolfa Kompoša,
2 brata, tete in strice ter ostale sorodnike

NEDELJA
VERSKEGA
TISKA

Ob 10. uri na Sv. Antonu na čast
sv. Antonu Padovanskemu za dušno in telesno zdravje
Ob 11.30
za + Marijo in Milana Gosaka
V letu 2018 …
Ribnica na Pohorju
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Sv. Antona na Pohorju
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(7 deklic in 8 dečkov;
4 iz zakonsko urejenih
družin in 11 iz
izvenzakonskih skupnosti)

(iz izvenzakonske
skupnosti)

Sv. zakon - poroka

2
18

/
3

Pogreb

(9 previdenih in
9 neprevidenih)

(neprevideni)

Sv. krst

Ko obhajamo spomin na Jezusov krst, se spominjamo tudi trenutka, ko smo sami
postali Božji otroci. Naj nas ob tem nagovarja tudi ta molitev za novokrščenega otroka.
Te besede so nam lahko vsem kristjanom vzpodbuda in nenehen klic h Gospodu, da bi
nam po zakramentu svetega krsta ostajal blizu v vseh situacijah našega življenja.
Gospod naj te blagoslovi z varnostjo. Naj ti nakloni takšen dom – pa naj bo majhno
stanovanje ali veliko hišo – kraj, kjer si dobrodošel, kraj, kjer si sprejet.
Naj ti bo dano srečati ljudi, ki ti bodo pomagali in ti dajali poguma.
Nauči se živeti s svojimi omejenostmi, ne da bi se čutil manjvrednega.
Darovi, ki so ti bili dani, naj v nikomer ne vzbujajo zavisti.
Gospod naj te blagoslavlja na tvoji življenjski poti. Če bo pot, po kateri te bo vodil,
kamnita, naj ti da pravo obutev. Podari naj ti odprte oči za vse čudovite stvari ob robu
poti. Naj usmerja tvoj pogled v sinje nebo in naj te varuje pred tem,
da bi te skrbelo edino to, kako dolga bo tvoja pot.
Ne oziraj se na prehojeno pot, usmerjaj svoj pogled proti cilju.
Po: Zakladnica molitve, Ruth Heil

Na praznik, nedeljo Jezusovega krsta, 13. 1. 2019 ob 11.30, vabljeni starši z
novokrščenci iz leta 2018 in krstni botri k sv. maši in k blagoslovu otrok.
Namesto novoletnih zaobljub raje tale odločitev
Začetek januarja je verjetno mesec, v katerega se precej ljudi poda s takimi ali
drugačnimi načrti za prihodnost. Nekateri temu rečejo novoletne zaobljube, drugi
novoletni sklepi. Na vrhu seznama takih želja ali zaobljub je tista o zmanjšanju telesne
teže in o več rekreacije. Najbrž ni naključje, da se za to odločamo prav po božičnonovoletnih praznikih, ki jih preživljamo ob potici in domačem pecivu, ob obilnih svečanih

večerjah in verjetno tudi kakšnem kozarčku preveč. Sledijo zaobljube o prenehanju
kakšne slabe razvade, recimo kajenja, pa tudi novoletne zaobljube o tem, da bomo lepše
skrbeli zase, da bomo bolj prijazni, ljubeči, strpni, potrpežljivi. Problem novoletnih
zaobljub je ta, da se vanje vržemo navdušeno kot plavalec, ki po dolgih mesecih prvič
skoči v osvežujoče valove, a navdušenje in polet sta kaj hitro mimo. Na nas se že sredi
januarja usede teža vsakdana. In ko so urniki spet bolj delovni, pa manj počitniški, imamo
hitro manj energije za kljukanje seznama z novoletnimi zaobljubami. Nekateri pravijo, da
bi se zaobljub morali lotiti zelo specifično in konkretno. Iz nekih sicer pozitivnih, a precej
meglenih idej naj bi naredili merljive in preverljive sklepe. Namesto “več bom bral” naj bi
si tako določili “prebral bom dve knjigi na mesec”. Namesto “imel bom lepši odnos s
svojimi starši” pa raje “vsaka dva dni bom poklical mamo in jo povprašal, kako je”. Priznati
je treba, da so tako konkretno zastavljeni cilji seveda zahtevnejši, saj so preprosti in
razumljivi, tako da lahko sami sebe takoj zasačimo pri goljufanju. Pa smo že pri
vprašanju, če si tega res želimo? Je že tako, da se človek na vse pretege upira
spremembam, saj nam stari vzorci (četudi niso dobri) ponujajo občutek varnosti,
varnost pa nam je zelo pomembna.
Osebno nisem preveč za novoletne zaobljube. Ker sem precej kritična do sebe, niti ne
pustim, da bi mi stvari kdaj tako zelo ušle iz nadzora, da bi jih bilo potem treba strogo
korigirati. Nekako se mi zdi, da mi je lažje, če take sprotne korekcije opravljam kar sproti.
Sem pa razmišljala o tem, kaj si želim zase v prihajajočem letu. Starejša kot sem, manj
materialne oziroma konkretne so moje želje. Spoznala sem tudi, da je utopično
pričakovati, da bo šlo v prihajajočem letu vse dobro, vse gladko, vse korektno, da ne bo
prišlo nič težkega in bolečega. Življenje pač ni posladkana Disneyjeva pravljica in kdor
naivno pričakuje, da bo doživljal le smeh in nobene solze, ta bo pač spoznal nasprotno,
zagotovo. Si pa želim, da bi lahko v prihajajočem letu dobro odgovarjala na Božji
klic, da bi mu bila na razpolago. Vsakega človeka Bog pošilja na posebno misijo, in
sicer v njegovo mikrookolje, kjer je poklican, da se odzove in da da kar najbolj vse
od sebe. Ne gre vedno za velika dejanja epskih razsežnosti. Včasih je to “le” služenje
v lastni družini s povsem konkretnimi problemi ter izzivi. Včasih je to “le” širjenje
Božjega tam, kamor vsak dan zahajamo, v službi med sodelavci, na avtobusu, v
knjižnici, trgovini, lekarni, vrtcu, šoli, pri zdravniku. Verjamem, da smo na ta način vsi
poklicani k svetosti. Zame je to kar dober načrt za prihajajoče leto. Če se vsak večer
pred spanjem vprašam: “Gospod, ali sem ti danes dobro služila? Ali sem dala vse
od sebe? Ali sem bila kaj boljša kot včeraj?”, bom lahko na ta način tudi odkljukala
kakšno “kljukico”. Verjetno pa jih bo kar precej ostalo tudi za naslednji dan … In dan
potem … Vir: Aleteia, Tina Martinec Selan
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