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MARIJA: ŽIVLJENJE MED SVETLOBO IN TEMO

Čeprav sem odraščal v pretežno katoliškem okolju, mi pobožnost do Marije v
mladostniških letih ni bila blizu. Ljudsko čaščenje, ozaljšano s pobožnim kičem,
je bilo daleč od mojih predstav, kako živeti krščanstvo v sodobnem svetu.
Ne samo pobožnost do Marije, tudi Marija kot oseba mi ni bila najbolj blizu.
Preveč idealizirana se mi je zdela, kot nedosegljiv ideal, ki se mu ni mogoče
približati.
Povsem drugače kot Kristus, ki je kot Bog postal človek in se spustil v našo
človeškost, se mi je Marija zdela kot oseba, ki je sicer bila človek kot mi, a se je
zaradi posebnih milosti od nas oddaljila.
Tudi današnji praznik, Marijino vnebovzetje, po naše veliki šmaren, mi je bil od
katoliških praznikov najbolj tuj.
Potopljen v miren počitniški čas, z vsemi ceremonijami ob škofovskih pridigah v
romarskih središčih in medijskih odzivih nanje, mi je prej povzročal prej nelagodje
in slabo voljo kot pa prispeval k praznični duhovni razpoložljivosti.
Potem pa se je zgodilo srečanje, ki mi je Marijo zelo približalo.
To je bilo srečanje s knjigo kapucina Ignacia Larrañage Marijin molk.
Pritegnil me je že naslov. Čeprav je znano, da v evangelijih Marija spregovori zelo
malokrat in večinoma ostaja v ozadju, se zdi, da smo katoličani žejni njenih
besed. Tako bi lahko vsaj sklepali po zanimanju za njena prikazovanja in zapisih
njenih besed, ki so nastali ob tem.
Toda Larrañaga se pri poti do Marije ne usmeri v prikazovanja, ampak se
potopi v evangelije. Čeprav zelo resno vzame tistih malo njenih besed in besed
o njej, ki so zapisane v Svetem pismu, želi odkriti predvsem, kaj se je dogajalo
preko besed, v molku njenega srca.
In ob tem odkrije podobo, ki je daleč od idealizirane podobe popolne gotovosti in
miru, s tem pa veliko bliže izkušnji človeškosti vsakega izmed nas.

Čeprav je Marija ob angelovem oznanjenju doživela nadnaravno in bila deležna
popolnega spoznanja, ne moremo reči, da je bilo njeno življenje ves čas hoja po
svetli gotovosti. To se morda zdi nam, ki opazujemo zgodbo s svojega konca.
Nasprotno, njeno življenje je bilo hoja med svetlobo in temo, med gotovostjo
in negotovostjo. Pa ne samo na zunaj – v preizkušnjah, ki ji jih je prineslo
življenje, začenši z razkritjem nosečnosti, ko je bila v nevarnosti poroka z
Jožefom, pa potem s pregnanstvom v Egiptu in najbolj s kruto smrtjo njenega
sina.
Čeprav je bila izredno obdarovana, ni točno, da bi lahko Marija sproti odganjala
vse sence, ki so se podile po njenem srcu, pravi Larrañaga. In opozarja, da nam
nekateri dogodki v evangeliju jasno povedo, kako Marija ni takoj povsem
razumela stvari, ki so se ji dogajale.
Že ob obisku pastirjev v Betlehemu se je Marija z drugimi čudila temu, kar so
povedali pastirji, in potem njihove besede shranila v srcu in premišljevala. Pri
darovanju v templju evangelist Luka znova poroča, kako se je Marija skupaj z
Jožefom čudila temu, kar se je govorilo o Jezusu.
Dogodek, ki najbolj očitno kaže, kako Marija počasi odkriva skrivnost svojega
sina, pa je, ko se je dvanajstletni Jezus »izgubil« v templju. Luka povsem jasno
pravi, da Marija in Jožef nista razumela besed, s katerima jima je Jezus pojasnil,
kar je storil. In znova dodaja, da je Marija te besede shranila v svojem srcu.
Dogajanje v njem najbrž ni bilo kot spokojna gladina morja v jutranjem brezvetrju.
Je v letih enoličnosti življenja v Nazaretu ves čas povsem zaupala, da je to
res, kar ji je bilo razodeto ob spočetju? Je bil njen deviški zakon kot plutje
po nebeških višavah ali je v vsakdanjosti zakonskega življenja tudi dvomila,
če je pot prava? Je ob najtežjih preizkušnjah, predvsem ob križanju, z vso
gotovostjo in mirnim zaupanjem vedela, kako se bo zgodba končala?
Takšna predstava bi nasprotovala evangeljskim poročilom.
Človek je nekaj malega trdnosti in kup negotovosti, pravi Larrañaga. In …
Marija je kot človek z nami delila tudi te dimenzije človeškosti.
To je bila podoba Marije, ki mi je bila veliko bolj blizu od tiste, ki sem jo prejel kot
dediščino (slovenske) katoliške kulture.
Naenkrat Marija ni bila več oddaljena, mistificirana ali celo posladkana, ampak
nekdo, ki mi je lahko kot človek iz mesa in krvi, kot podobna mešanica trdnosti in
negotovosti, še kako blizu.
Milost, ki je je bila deležna, namreč da je bila obvarovana greha (ne pa tudi
skušnjav!), ni bila več razlog za Marijino oddaljenost, ampak je postala njena
prednost, »boniteta«. Kaj je namreč boljšega kot v stiski se obrniti na

človeka, ki ti je blizu, pa je z Božjo pomočjo zmagal tisto, česar ti nisi
zmogel?
Tudi praznovanje Marijinega vnebovzetja je postalo drugačno. Čeprav gre pri
vnebovzetju za »skrivnost vere« in cerkveno dogmo, o kateri bi se dalo veliko
govoriti, je bližina Marijine človeške podobe v meni rodila tudi varnost zaupanja
za njeno, med človeškimi bitji edinstveno usodo.
Marija ni v vijuganju med svetlobo in temo kljub preizkušnjam in skušnjavam nikoli
padla v temo greha. Zakaj bi potem morala v temo smrti?
Bog je pri Mariji samo dokončal, kar je v njej začel. Svetloba gotovosti, ki jo
kljub obdobjem senc vodila skozi življenje – in na katero je Marija v svoji
svobodi odgovarjala z »zgodi se« – je zdaj zmagala v polnosti.
Če se je njen sin kot Bog spustil k nam, nam Marija z zmago svetlobe, ki je
prežarila njeno nikoli s temo greha in smrti zaznamovano telo, odpira pot k
Bogu. Iskreni.net, Po: Štefan Kržišnik
Želim vam lep in blagoslovljen praznični dan!

OBNOVITEV IZROČITVE BOŽJI MATERI MARIJI

Slovenskemu kristjanu je Božja Mati Marija na poseben način blizu. Prva cerkev,
ki je bila postavljena na slovenskem ozemlju, je bila posvečena Mariji
Vnebovzeti. Evangelij je med naše prednike prišel pod varstvom Matere Božje.
Zato slovenski kristjani s tolikšno slovesnostjo obhajamo praznik Marijinega
vnebovzetja. Na ta praznik so Marijina svetišča povsod po Sloveniji polna
romarjev. Tudi župnijske cerkve so na ta dan lepo obiskane. Vse to zgovorno
priča o naši ljubezni do Marije, obenem pa tudi o našem trdnem upanju, da
bomo po Očetovi ljubezni in Sinovi daritvi tudi mi deležni tiste absolutne
prihodnosti, v katero je bila z vnebovzetjem povzdignjena Božja Mati.
Čas je tudi danes zahteven in naše človeške moči se tolikokrat kažejo kot
nezadostne. Zato bomo tudi mi izročitev Mariji obhajali še bolj goreče. Priporočili
ji bomo našo Cerkev, naše družine, naše izseljence in zdomce, priporočili ji
bomo vse, ki so odgovorni za skupno dobro in prihodnost našega naroda.
Duhovnike zato vabim, da pri prazničnih mašah 15. avgusta skupaj z ljudstvom
zmolijo molitev izročitve. Posebej primerna je izročitev slovenskega naroda Mariji.
Kot rečeno, je ta praznik tudi dan romanj v Marijine božjepotne cerkve.
Slovesna sveta maša v slovenskem Marijinem narodnem svetišču Marije
Pomagaj na Brezjah bo ob 10.00. Kdor more, ga vabim, da pride praznovat na
Brezje in na to praznovanje Marijinega poveličanja povabi tudi vernike iz svoje
župnije. nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore OFM

Devica Marija!
Ti si Jezusova Mati: ti si ga pod srcem nosila
ga rodila in si z njim pod križem trpela.
Ti si tudi naša Mati: tvoja materinska roka nas je varovala skozi vso zgodovino.
Tebi izročamo sami sebe, da bi v molitvi in pokori spreminjali svoja srca.
Tebi izročamo naše družine,
da bi bile odprte za življenje in bi mladim odkrivale duhovne vrednote.
Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem,
da bi v zvestobi evangeliju gradila edinost.
Tebi izročamo slovensko domovino,
da bi napredovala v luči vere in krščanskega izročila.
Tebi izročamo naše rojake po svetu, da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini.
Tebi, naša Mati, se danes vsi skupaj posvetimo.
Sprejmi nas v svoje varstvo in nas izroči Svojemu Sinu Jezusu, našemu
Odrešeniku, ki živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Pon., 12. 8.
Ivana Šantalska
Tor., 13. 8.
Poncijan
Sre., 14. 8.
Maksimilijan Kolbe
Čet., 15. 8.
MARIJINO
VNEBOVZETJE
Pet., 16. 8.
Rok
Sob.,17. 8.
Marijin spomin
Ned.,18. 8.

20. NEDELJA
MED LETOM
Pon., 19. 8.
Janez Eudes
Tor., 20. 8.
Bernard

Ob 19. uri za + Amalijo in Alojza Ladineka ter
Bogu in Devici Mariji v zahvalo in priprošnjo
za dušno in telesno zdravje
Ob 19. uri za + Jožefo Klemen in Franca ter
Amalijo in Alojza Vajsa
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Obnovitev posvetitve slovenskega naroda
Ob 8. uri za + brata Antona Reflaka in starše
Ob 10. uri za + Elizabeto in Franca Petruna
Ob 19. uri
za + Tino Perme in Vido Pungartnik
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Ob 8. uri za + Ivana in Franca Pogača ter
vse + Rokove
Ob 10. uri na Sv. Antonu za + Lešnikove brate:
Marjana, Toneta in Janka ter strica Ivana
Ob 19. uri
za + Ivana Pušnika
Ob 19. uri
za + Justino Ovčar, obl.

Sre., 21. 8.
Pij X.
Čet, 22. 8.
Devica M. Kraljica
Pet., 23. 8.
Roza iz Lime
Sob., 24 8.

JERNEJ,
apostol
Ned.,25. 8.

21. NEDELJA
MED LETOM

Doma ne bo daritve – sv. maše!
Ob 19. uri
za + Antona Vidmarja, obl.
Ob 19. uri
za + Mihaela Kačiča ter brata Stanka in očeta Karla
»Krstna sobota«
Ob 8. uri Bogu in Devici Mariji na čast
za dušno in telesno zdravje
Ob 8. uri na Sv. Antonu
za + Ivana Kramljaka in Marijo
Ob 10. uri LEPA – JERNEJEVA – NEDELJA
na čast župnijskega zavetnika sv. JERNEJA
za + Sabino Mihelič in sina Jožefa
za + Jožefo in Jožefa Zaveršnika ter vse + na Rotovem
sv. maši nato sledi procesija z Najsvetejšim
Duhovni voditelj – pridigar: salezijanec g. Franc Brečko

Od 25. 8. do 7. 9.
bom »zdoma« …
Ned., 1. 9.

22. NEDELJA
MED LETOM

Ned., 8. 9.

23. NEDELJA
MED LETOM
Letos odpade
praznik rojstva
Device Marije

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)
Ob 8. uri na Sv. Antonu
za + Rozalijo in Petra, ml. Nagliča
Ob 10. uri LEPA NEDELJA na Janževskem vrhu
na čast Mučeništva Janeza Krstnika
za + Štefanijo in Jožefa Grubelnika
Z vami bo: generalni vikar g. Janez Lesnika
Prva nedelja – darovanje za novo streho
na cerkvi sv. Lenarta in za potrebe župnij
DAN ČEŠČENJA, MOLITVENI DAN
v župniji Ribnica na Pohorju
Od 7. ure dalje izpostavljeno Najsvetejše … nato
sledijo daritve …
Ob 8. uri za vse + v družinah: Čas, Rižnik in Duh ter
Jakoba Vezovnika – po maši molitvena ura, ki jo
oblikujejo: člani ŽPS-ta, sodelavci in prostovoljci ŽK,
molivci: Rože ŽRV in pevci z zborovodkinjo Mcpz

Ob 10.30
na Sv. Antonu
za + Miroslava
Kolmana
Z vami bo:
dekan
dr. Ivan Rojnik

Začetek veroučnega leta in
blagoslov šolskih torb
Ob 10. uri za + Marijo Pušnik, roj. Petrič
Ob 11.30 za + Marjeto in Antona Ogrina, sina Zvonka
ter Antona Prassnitza – po maši
slovesni zaključek z blagoslovom

Vabljeni na … ROMANJE …
sodelavcev in prostovoljcev Karitas mariborske nadškofije! Kdaj? 16. 8. 2019.
Kam? Na Muto: od 15.00 dalje zbiranje … ob 16.00 sv. maša …
slovesno somaševanje vodi: nadškof metropolit msgr. mag. Alojzij Cvikl DJ.
Nato sledi ogled rotunde sv. Janeza Krstnika, druženje pod šotorom v Vuzenici
in slovesni zaključek v župnijski cerkvi sv. Nikolaja.
JERNEJEVA NEDELJA
V nedeljo, 25. 8. ob 10. uri, vabljeni na »LEPO NEDELJO« na čast sv. Jerneja,
zavetnika župnijske cerkve in župnije Ribnica na Pohorju. Po mašnii daritvi bo
slovesna procesija z Najsvetejšim. Zakaj tako?
V spremnem pismu so na Nadškofijskem ordinariatu Ljubljana zapisali:
Procesija sv. Rešnjega telesa je pobožnost, ki naj nas in naše ljudi uči
krščanskega življenja. Gospoda, ki med nami izpolnjuje svojo obljubo, da bo s
svojimi vse dni, do konca sveta, iz cerkva in tabernakljev ponesemo v svet.
Na nek način mu pokažemo, kje in kako živimo, obenem pa ga prosimo za
varstvo in blagoslov nas samih in vsega tistega, kar potrebujemo za
življenje. Istočasno pa tudi sami spoznavamo, da ni nobenega področja našega
življenja in našega delovanja, kjer bi Gospod Jezus lahko bil odsoten in bi ga
mogli pogrešati. Procesija sv. Rešnjega telesa je za vse nas spodbuda, da
Gospoda vsak dan povabimo na vsa področja svojega življenja in dela.
In v navodilih … »Da bo procesija spoštljiva, je potrebno paziti, da bo vidna njena
povezanost z mašo, in se izogibati vsemu, kar bi škodovalo spoštovanju
najsvetejšega Zakramenta. Zato je treba stremeti za tem, da ne bo nihče navzoč
pri procesiji le kot gledalec; vsi naj bi se procesije udeležili ali bili vsaj
pritegnjeni k molitvi. Kjer teh pogojev ni in se je treba bati nespoštljivega
odnosa, naj župnik z župnijskim svetom premisli, ali ne bi bilo bolje praznovati
praznika svetega Rešnjega telesa in krvi na kakšen drug način. Na vsak način
mora biti v središču župnijsko evharistično opravilo; to naj bo izhodišče
vsemu razmišljanju in odločitvam.«

Po mašni daritvi in slovesni procesiji vas Občina Ribnica na Pohorju in Turistično
društvo Ribnica na Pohorju vabi na parkirišče pred Vilo Vicman na pokušino
»JERNEJEVE ŽUPE«!
TEDEN VZGOJE
Tudi letos bo ob začetku šolskega in katehetskega leta med 1. in 8. septembrom
2019 potekal teden vzgoje, ki se tokrat osredotoča na tematiko: Svetost in
vzgoja v digitalnem času. Teden se bo začel z izjavo o vzgoji nadškofa msgr.
Stanislava Zoreta, predsednika Slovenske škofovske konference. Povabljeni, da
v župnijah spodbudite k razmisleku o pomenu in izzivih vzgoje v današnjem
svetu. Več informacij: DKPS (dkps.pisarna@gmail.com; 01 43 83 983) in SKU
(sku@rkc.si; 031 312 110). Društvo katoliških pedagogov Slovenije
VEROUČNO LETO 2019/2020
… začnemo z daritvijo – sv. mašo v nedeljo, 8. 9. 2019: ob 10. uri v Ribnici na
Pohorju ali na Sv. Antonu na Pohorju ob 10.30 in z blagoslovom šolskih torb.
Otroci, veroučenci, s seboj prinesite šolske torbe!
Starši prvošolcev! Vabljeni k vpisu v veroučno leto, v nedeljo 8. 9. 2019!
Pri verouku bomo uporabljali naslednje veroučne učbenike in delovne zvezke:
za 1. razred: PRAZNUJEMO IN SE VESELIMO – delovni zvezek; za 2. razred:
PRAZNUJEMO Z JEZUSOM – delovni zvezek; za 3. razred: KRISTJANI
PRAZNUJEMO SKUPAJ – delovni zvezek; za 4. razred: POT V SREČNO
ŽIVLJENJE – učbenik in delovni zvezek, za 5. razred: ZNAMENJA NA POTI K
BOGU – učbenik in delovni zvezek in za 6. in 7. razred: učbenik PRIDI, SVETI
DUH.
Starši! Priskrbite otrokom veroučne učbenike in delovne zvezke!
Liturgični zvezek, ki bo tudi letos nepogrešljiv sopotnik veroučencev, bodo prejeli
v dar od župnije!
Pon., 9. 9.
Peter Klaver
Tor., 10. 9.
Nikolaj Tolentinski

Sre. 11. 9.
Prot in Hijacint

Ob 19. uri
za + Antonijo Pušnik – po maši
srečanje članov ribniškega ŽPS-ta
DAN ČEŠČENJA, MOLITVENI DAN
v župniji sv. Anton na Pohorju
Ob 9. uri za + župnika Štefana Žemliča
Ob 10.30 za + Rozalijo in Petra, ml. Nagliča
Ob 19. uri za + Roka Auberšeka in Romano
Ob 8. uri
za žive in + župljane

Čet., 12. 9.
Marijino ime
Pet., 13. 9.
Janez Zlatousti
Sob., 14. 9.
POVIŠANJE
SV. KRIŽA
Ned., 15. 9.

24. NEDELJA
MED LETOM

Ob 19. uri
za + Antona Miheliča
Ob 19. uri
za vse + Petrejeve
Ob 17. uri v Josipdolu za + Antona Ladineka, obl., ter
Sonjo Šmid, Ljuba Divjaka in starše Nunčič in Ladinek
Ob 19. uri za + Marijo Iršič, obl. ter Franca in
sorodnike – po maši
srečanje veroučencev in staršev 3. razreda
Ob 8. uri na Sv. Antonu za žive in + župljane
Ob 10. uri v Ribnici na Pohorju
SREČANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV
za + Marijo Uran ter vse + Uranove in Pogorelčeve

ŠKOFIJSKI MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE
Tvegaj življenje za Gospoda! je geslo letošnjega molitvenega dneva za
duhovne poklice, ki ga bomo obhajali v soboto, 14. septembra 2019, ko vabimo
vse vernike iz nadškofije, da se zberemo na Ptujski Gori.
Začetek molitvenega dneva na Ptujski Gori bo ob 8.30. Prvi del srečanja bo
sočasno potekal na treh mestih: v baziliki Marije Zavetnice s plaščem bo
molitvena ura pred izpostavljenim Najsvetejšim; v Frančiškovi dvorani bo
program za otroke in mlade, zlasti za ministrante; po romarski poti pa bodo
molivci iz Mariborske dekanije vodili križev pot. Ob 9.30 bodo v cerkvi pete litanije
Matere Božje z odpevi, vrhunec molitvenega dneva pa bo sveta maša ob 10. uri.
Somaševanje bo vodil nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl DJ. Pri molitveni uri,
križevem potu in sveti maši bodo posebej sodelovali duhovniki, mladi, ministranti
in drugi verniki iz dekanije Maribor. Med sveto mašo bo sprejem med pripravnike
za diakonat in prezbiterat. Prisrčno vabljeni! Center za duhovne poklice
SREČANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV
V župniji Ribnica na Pohorju s člani ŽPS-ta 15. 9. 2019 ob 10. uri pripravljamo
srečanje zakonskih jubilantov. Vas, ki v letošnjem letu obhajate 5. … pa vse tja
do 60. obletnico sklenitve zakramenta sv. zakona. Zakonci, ki živite v župniji
boste prejeli vabilo k zahvalni daritvi. Vabljeni pa tudi ostali zakonci, ki obhajate
okroglo obletnico in ne živite v domači župniji. Prijave zbiramo do 9. 9. 2019!
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

