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BOG
Nekoč je živel kralj, ki je videl že ves svet. Ko je ostarel, je želel, da bi spoznal
Boga. Svojim ministrom je zapovedal, da mu v roku treh dni pokažejo Boga.
Vsi v palači so bili žalostni in so pričakovali svoj konec, kajti nihče ni vedel, kako
bi naj pokazali svojemu kralju Boga. Ko so tako obupani postopali okrog, je prišel
pastir, ki je slišal za kraljevo željo. Rekel je, da je sposoben izpolniti kraljevo željo.
Pastir je pokazal kralju sonce in rekel: “Poglej v sonce!”
Kralj je hotel pogledati v sonce, toda njegov lesk ga je tako oslepil, da je moral
zapreti oči. Rekel je: “Hočeš, da oslepim?”
“Ampak, kralj, to je vendar samo ustvarjena stvar, samo majhen odsev
božje luči. Kako pa hočeš s svojimi slabotnimi očmi videti Boga? Išči ga z
drugimi očmi!” Tak odgovor je bil kralju všeč.
“Priznam, da si moder. Toda povej mi, kaj je bilo preden je bil Bog?” je
vprašal kralj.
Po kratkem premisleku reče pastir: “Začni šteti!”
In kralj je štel: “Ena, dva, tri…”
“Ne tako!” ga je prekinil pastir. “Začni s tem, kar je pred ena!”
“Kako pa naj to storim? Pred ena je samo še nič!”
“Modro si odgovoril, o kralj. Tudi pred Bogom je samo še nič.” Ta odgovor
je bil kralju zelo všeč.
“Bogato te bom nagradil, toda še prej mi povej: kaj dela Bog?” je rekel kralj.
Pastir je opazil, da je kraljevo srce že mehko. Rekel mu je: “Dobro. Še enkrat ti
bom odgovoril. Četudi se ti bo zdelo čudno, dovoli, da najprej zamenjava
oblačila.”
Kralj je odložil svoja oblačila, ki si jih je pastir oblekel, sam pa si je nadel pastirjevo
obleko. Nato je pastir sedel na kraljevi prestol, prijel kraljevo žezlo in z njim
pokazal na kralja v raztrgani obleki.

“Vidiš, to dela Bog: enega povzdigne na tron, drugemu pa veli z njega
stopiti.” Te besede so segle do kraljevega srca in kralj je poln veselja priznal:
“Sedaj pa sem spoznal Boga.”
Za razmislek
• Gledali so vanj, ki so ga prebodi.
• Križani Jezus je Bog, ki se daruje zame.
• Kralj iz zgodbe je želel na spoznati Boga. Ali ga jaz prepoznam na
križu, v hostiji, v trpečih, sošolcih in drugih ljudeh?
Pon., 30. 3.
Janez Klimak
Tor., 31. 3.
Gvido
Sre., 1. 4.
Tomaž Tolentinski
Čet, 2. 4.
Frančišek Paolski
Pet., 3. 4.
Rihard
Sob., 4. 4.
Izidor Seviljski
Ned.,5. 4.

6. POSTNA,
CVETNA
NEDELJA

Ob 19. uri
za + Vincenca Skornišeka
Ob 19. uri
za + Marijo in Jožefa Planinšiča ter
vse + na Burggrafovem
Ob 19. uri
po namenu darovalca …
Prvi četrtek - ob 19. uri
za + Antona, obl. ter Ruperto in Zvonka Plemena
Prvi petek - ob 19. uri pobožnost »Križev pot«
za + moža Janeza Fekonja
Prva sobota - ob 19. uri
za + Antonijo Verdnik,
starše Stramec in Poličnik ter sorodnike
Ob 10. uri
za + Milana Lesjaka, Antona Ladineka ter
Justino in Jožefa Vajsa
Ob 10.00 prenos svete maše iz mariborske stolnice
po TV SLO 2
Ob 11.30 nagovor nadškofa msgr. Stanislava Zoreta
po TV SLO 1

Do praznika velike noči vodi veliki teden in posebno veliki petek.
Ali smo bili s Kristusom na Oljski gori in smo se vzpeli, s križem obloženi,
na vrh Kalvarije? Ali smo se skupaj s Kristusom pustili razpeti na križ?
Kristus je s svojim trpljenjem na križu opral krivdo vsega človeštva. Vendar nam
je pustil svobodo, da odrešenje sprejmemo ali ga zavrnemo.
Kdor hoče biti deležen Kristusovega odrešenja, mora v svojem življenju skozi
osebno doživeto katarzo – očiščenje. Vsaj za veliko noč mora vsako leto postrgati

s sebe stari kvas. Razkužiti mora bolezensko gnilobnost svoje notranjosti in vso
navlako in preperelost vreči na ogenj. Vsa svoja huda nagnjenja mora brez
oklevanja s pogumom pribiti na križ. In v trpljenju na križu mora ostati umirjen,
zaupljiv in do kraja zvest.
Veliki petek mora vsakemu kristjanu prinesti resnično duhovno očiščenje.
Le preko resničnega duhovnega očiščenja moremo kot kristjani stopiti v veliko
noč. S. Janežič, Slava Bogu – mir ljudem
Pon., 6. 4.
Irenej iz Srema

Ob 19. uri
za+ Jožico Turičnik in starše ter
vse umrle na Urhovem
Tor. 7. 4.
Ob 19. uri … ob življenjskem jubileju …
Janez Krstnik de la Bogu in Devici Mariji v zahvalo ter
Sale
priprošnjo za dušno in telesno zdravje
Sre., 8. 4.
Ob 19. uri
Maksim in Timotej na čast Sv. Duhu za razsvetljenje in
ozdravitev družinskega debla
Čet., 9. 4.
Ob 18. uri
za + Marijo in Jožefa Hrastnika ter
VELIKI
3 brate in sorodnike
ČETRTEK
Spomin: Jožefo in Antona Reka ter
2 sina: Franca in Stanka
Pet., 10. 4.
Ob 15. uri križev pot
VELIKI PETEK Ob 18. uri bogoslužje v čast Gospodovemu trpljenju
Ob 15. uri križev pot na Radiu Ognjišče
GOSPODOVEGA
Zvečer
križev pot papeža Frančiška po TV SLO 1
TRPLJENJA
Sob.,11. 4.

VELIKA
SOBOTA
Blagoslov ognja
odpade.

Škofje vabijo vse vernike, da pripravijo velikonočna
jedila in se udeležijo televizijskega prenosa
blagoslova velikonočnih jedil iz mariborske stolnice, ki
bo po TV SLO 1 predvidoma ob 15.00 in 17.00.
Ob 15.00 blagoslov velikonočnih jedil iz zaprte
župnijske cerkve brez navzočnosti vernikov za vso
župnijo in za vse podružnice.
Ob 20. uri za + Elizabeto in Franca Petruna
Spomin: za + Antonijo Žebrek in vse + Žebrekove

Zvečer vabljeni k ogledu velikonočne poslanice
slovenskih škofov, ki bo po TV SLO 1 (poslanico bo
predstavil škof msgr. dr. Jurij Bizjak).
Ned., 12. 4.
Vstajenjska procesija letos odpade.
Ob 8. uri
VELIKA NOČ
GOSPODOVEGA za + Daniela Petruna, Albina Hladnika in sorodnike
ter Bogu in Devici Mariji v priprošnjo za dušno in
VSTAJENJA
telesno zdravje
Spomin: za + Čavkove starše: Elizabeto in Mihaela
ter sestre: Emilijo, Antonijo in Ido
Ob 10.00 prenos svete maše iz mariborske stolnice
po TV SLO 2
Ob 11.30 nagovor nadškofa msgr. Stanislava Zoreta
po TV SLO 1
Ob 12. uri prenos papeževega blagoslova Urbi et
Orbi, ki bo predvidoma po TV SLO 1.
PASTORALNA SPODBUDA … In je sedel nanj (Mt 28,2)
Trije evangelisti pripovedujejo, kako so žene našle prazen grob, samo evangelist
Matej pripoveduje, kakor da so žene bile priče vstajenja. Pred njimi je nastal velik
potres, angel Gospodov je prišel iz nebes in pristopil ter odvalil kamen in sedel
nanj. Stražniki so od strahu otrpnili in bili kakor mrtvi, žene pa so sprejele
angelovo pojasnilo in odhitele k učencem.
Velika noč je slavje vseh ljudi: Vsak nosi v sebi iskro življenja, večnega
življenja. To je lahko lepa oljenka, plamenica, tleče stenje, žerjavica pod
pepelom, zimzelen pod snegom ... Bog je Bog živih! Vse na svetu je odprto,
kakor je odprto število pi: se ne izide. Vedno še nekaj ostaja, in to je vir našega
upanja. Treba je samo ohraniti odprtost, sprejemljivost. Levi in desni razbojnik
predstavljata vse človeštvo ...
Zgodba o fantiču, ki je v roki držal živega ptička in spraševal prijatelja, kakšnega
ptička ima v rokah: živega ali mrtvega? Mislil pa si je: Če bo rekel, da imam
živega, ga bom na hitro stisnil in mu pokazal mrtvega; če pa bo rekel, da
imam mrtvega, ga bom spustil in pokazal živega! Njegov prijatelj pa je bil tudi
iznajdljiv in rekel: Kakršnega ptička hočeš, takšnega imaš!
Tako je bilo ob Kristusovem grobu: Videli so ga stražniki in videle so ga žene in
vsak je videl, kar je hotel: žene, ki so vstajenje pričakovale, so se veselile
Živega, stražniki, ki vstajenja niso pričakovali, so se prestrašili Umrlega! Žene
padejo na kolena in ga molijo, stražniki od strahu zbežijo pred njim. Tečejo k

velikim duhovnikom in jim povedo, kar so videli. Tudi veliki duhovniki so se
vstajenja bali, zato so stražnike podkupili.
Zgodba se skozi vso zgodovino ponavlja. Tako piše Mojzes: »Glej, predložil
sem ti danes življenje in srečo, smrt in tegobo ... Danes kličem za pričo proti
vam nebo in zemljo: predložil sem ti življenje in smrt, blagoslov in
prekletstvo. Izvoli torej življenje, da boš živel ti in tvoj zarod!« (5 Mz
30,15.19). Kako da ni vstajenja mrtvih? »Jaz sem Bog Abrahamov in Bog
Izakov in Bog Jakobov! Ni pa Bog mrtvih, ampak živih!« (Mt 22,32).
Drage sestre in bratje! Vsem želim globoko doživetje in radostno izkustvo
vstajenja našega Gospoda in Zveličarja Jezusa Kristusa. Kakor nam kliče
apostol Pavel: »Vzdrami se, ki spiš, in vstani od mrtvih in razsvetlil te bo
Kristus!« (Ef 5,14). škof Jurij
Pon., 13. 4.
VELIKONOČNI
PONEDELJEK

Ob 19. uri
za + Marijo in Ivana Petruna ter starše Petrun in Horžen
Priporočilo škofov … Na velikonočni ponedeljek
naj se odpovedo obiski (t. i. Emavs),
»EMAVS«
da se prepreči nevarnost širjenja epidemije.
Tor., 14. 4.
Ob 19. uri
Lidvina
za + Štefanijo Stramec
Sre., 15. 4.
Ob 19. uri … ob življenjskem jubileju …
Paternij
Bogu in Devici Mariji v zahvalo ter
priprošnjo za dušno in telesno zdravje
Čet., 16. 4.
Ob 19. uri
Bernardka Lurška za + Marijo Breznik
Pet., 17. 4.
Ob 19. uri
Simon Barsabejski za + Štefko Mihelič
Sob., 18. 4.
Ob 19. uri
Evzebij
za + Frančiško in Antona Ciglarja ter Darinko Grušovnik
Ned., 19. 4.
NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA
Ob
8.
uri
za vse + Bizjakove
2.
VELIKONOČNA, Spomin: za + Marijo Ričnik in vse + na Plužnikarjevem
za + starše Hrastnik ter 4 brate in sestro
BELA NEDELJA
Ob 10.00 prenos svete maše iz mariborske stolnice po
TV SLO 2
Ob 11.30 nagovor nadškofa msgr. Stanislava Zoreta
po TV SLO 1

VELIKONOČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV ZA VELIKO NOČ 2020
Bratje in sestre!
»V nedeljskem jutru, v zori zlati,
nastal nenadno je potres.
In angel Božji, sel krilati, prišel iz svetih je nebes.
Nagrobni kamen dvigne preč,
Zveličarja ni v grobu več!
Aleluja, aleluja!«
Tako opeva Gospodovo vstajenje naša ljudska pesem.
Evangelist Matej pa ga opisuje z besedami: »In glej, nastal je velik potres, kajti
angel Gospodov je prišel iz nebes. In je pristopil ter odvalil kamen in je
sédel nanj!« Kamen, ki je našega Gospoda držal zaprtega v temnem grobu, je z
njegovim vstajenjem postal njegov kraljevski prestol: »Kajti zakraljeval je naš
Gospod, Bog Vsemogočni! Veselimo in radujmo se in dajmo mu čast, zakaj
prišla je svatba Jagnjetova in njegova zaročenka se je pripravila!«
Dragi bratje in sestre! Vsem želim globoko doživetje in izkustvo vstajenja našega
Gospoda in Zveličarja Jezusa Kristusa. Kakor kliče apostol Pavel: »Vzdrami se,
ki spiš, in vstani od mrtvih in razsvetlil te bo Kristus!« (Ef 5,14).
Letošnja velika noč je zaznamovana s posebno preizkušnjo svetovnih
razsežnosti: Čestitam vsem strokovnim službam in civilnim oblastem in se jim
zahvaljujem za izjemne napore, s katerimi preprečujejo in omejujejo širjenje hude
nadloge. V varstvo nebeškega Očeta se izročamo s psalmistom: »Zato se ne
bojimo, tudi ko se zemlja trese in se gore rušijo v osrčje morja« (Ps 46,3).
Naj se tudi med nami uresničuje Pavlov izrek: »Tistim, ki Boga ljubijo, vse
pripomore k dobremu!« (Rim 8,28).
Kakor se naše telo vsako jutro prebudi in zakorakamo v nov dan, tako naj se,
morda po dolgem času, za veliko noč prebudi naš duh in se požene v prihodnost,
v bližnjo in daljno prihodnost, novim bojem in zmagam naproti. Gospod nas vabi:
»Jaz sem svet premagal!« (Jn 16,33). Enako voščim tudi bratom
evangeličanom in bratom pravoslavnim.
Pozdravljam tudi vse predstavnike drugih verstev. Pozdravljam vse in utrujene in
preskušane; pozdravljam vse zamejce in izseljence: Tudi priljubljeni velikonočni
obredi in običaji naj utrjujejo vašo pripadnost Cerkvi in krepijo vašo povezanost z
rojaki: Sveta velika noč, bodi nam vsem v pomoč! Aleluja!
msgr. dr. Jurij Bizjak koprski škof

»Ostani z nama, kajti proti večeru gre in dan se je že nagnil« (Lk 24,29).
Letošnja zarja velikonočnega jutra se čez našo deželo razliva
popolnoma drugače, kot smo navajeni.
A kljub preizkušnji nas v tišini in osami še bolj navdaja z upanjem,
da je življenje močnejše od smrti … ljubezen močnejša od sovraštva.
To upanje ne osramoti … ampak daje smisel in pogum,
da z vedrim pogledom zremo v prihodnost in
že sedanji trenutek živimo v upanju na končno zmago življenja nad smrtjo.
Fredi Mlinarič, vaš župnik

Življenje ima zopet smisel …
Kristus je vstal.
Resnično je vstal.
Veseli se, kajti življenje ima ponovno smisel.
Če hočeš biti kristjan, se ne vedi kot trdovraten sebičnež,
ki bi vseobsegajočo Božjo ljubezen rad imel samo zase:
»Moj Bog, moj Odrešenik, moja duša …«
Predvsem pa ne bodi hinavec, ki vse nekristjane gleda kot črne ovce,
in ima vse, ki ne hodijo v cerkev, za brezbožne in preklete.
Ne bodi hinavski, ampak odkrit in zvest in v tebi naj raste Božje veselje.
Pa misli na to:
kdor želi priti sam v nebesa, nikoli ne bo prišel tja.
Po: P. Bosmans, Živi vsak dan
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

