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PRIDI DEVICA MARIJA IZ FATIME … Po slovenskih škofijah in župnijah že od
letošnjega meseca maja roma milostni kip Device Marije iz Fatime …
KIP FATIMSKE MARIJE V DEKANIJI RADLJE – VUZENICA
9.00 župnija BREZNO, sprejem kipa Fatimske Marije, sledi
sveta maša; 10.30 župnija KAPLA NA KOZJAKU, sprejem,
NEDELJA,
sledi sveta maša, rožni venec, tiha molitev, posvetitev,
18. 9. 2016
slovo; 15.00 DEVICA MARIJA NA KAMNU sprejem, 16.00
sveta maša s somaševanjem; zvečer sprejem v župniji
Vuzenica, molitev in nočno bedenje;
8.00 slovo iz župnije VUZENICA; 9.00 župnija VUHRED,
PONEDELJEK,
sprejem, 10.00 sveta maša, 16.00 župnija RADLJE OB
19. 9. 2016
DRAVI, sprejem; 18.30 sveta maša in prenočitev.
Živimo v obdobju velikega strahu, sovraštva in terorizma. Pred sedmimi leti je papež
Benedikt XVI. dejal, da bo leto 2017, ko bomo obhajali stoletnico Marijinih prikazovanj
v Fatimi, leto odločitve: Ali bomo šli naprej ali pa se bližamo koncu. Duhovniki
moramo opozarjati ljudi, da je vse odvisno od tega, kako bomo zastavili svoje življenje:
Ali bomo resno vzeli Marijino prošnjo, da molimo in delamo pokoro za
spreobrnjenje grešnikov, ali pa bomo životarili v svojih sporih, sovraštvu in v
brezbrižnosti do Boga. Duhovniki, redovniki in redovnice smo prvi, ki moramo občutiti
resnost časa. Vernike vabimo, naj si nenehno prizadevajo za dosledno krščansko
življenje. Obnovitev posvetitve Jezusovemu in Marijinemu srcu, ki jo bomo opravili v
teh dneh pomeni našo nenehno skrb, da sebe in vernike ohranjamo v Jezusovi in
Marijini navzočnosti in ljubezni. Devica Marija je naša Mati. Kateri otrok pa ne bi bil
rad pri materi, še posebej, ko mu preti nevarnost? Otrok se najbolj počuti varnega in
sprejetega pri materi. V teh težkih časih ne moremo iskati varnosti drugje kot samo pri
Jezusu in Materi Mariji. Naši predniki so preživeli hude čase, ker so bili z Jezusom in
Materjo Marijo. Sedaj prihaja Devica Marija iz Fatime, da nas potolaži in obvaruje pred
sovraštvom in nasiljem. Pridimo k Devici Mariji, ki je Kraljica miru!
Z vami vsemi naj bo Mati Marija! SSŠ, 9/2016

Pon., 12. 9.
Marijino ime
Tor., 13. 9.
Janez Zlatousti
Sre., 14. 9.
POVIŠANJE
SV. KRIŽA
Čet., 15. 9.
Žalostna M. Božja
Pet., 16. 9.
Kornelij in Ciprijan
Sob., 17. 9.
Robert Bellarmin

Ned., 18. 9.
25. NEDELJA
MED LETOM
Ob 8. uri
za + Marijo
Pušnik, roj. Petrič
Ob 10. uri
na Sv. Antonu
za + Zdravka
Osrajnika in sina
Karla
Ob 11.30
za + Marijo
Kresnik,
roj. Zapečnik

Ob 19. uri za + Alojzijo Ladinek – po maši
srečanje članov ribniškega ŽPS-ta
Ob 19. uri
Za + Krist(in)o Mihelič
Ob 8. uri
Za žive in + župljane
Ob 19. uri
za + Franca Miklavca, obl. in vse umrle pri hiši
Ob 19. uri
za + Avguština Podlesnika, obl. ter sestro Kristino in brata Janka
Ob 17. uri v Josipdolu
za + Frančiško Sebanc ter vse + Sebančeve in Slemenjakove
Ob 19. uri za + Jožefa, st. Hudeja in vse umrle na Kortnikovem
Pred kratkim mi je prijatelj z občudovanjem pripovedoval o znancu, ki
dela ves dan. »Od jutra do večera je predan svojemu delu!« je pribil.
»Poglej, ali ni to za naju, ki sva duhovnika, izziv, da bi bila ves dan
z vsemi močmi predana delu za Božje kraljestvo,« sem mu
odgovoril. Na dogodek sem se spomnil ob besedah današnjega
evangelija: »Če torej niste bili zvesti pri ravnanju s krivičnim
mámonom, kdo vam bo zaupal resnično dobrino?« (Lk 16,10).
Opozarjajo nas, naj bomo v življenju resni in delavni, še posebej, ko
bo potrebno upravljati »resnično dobrino«, to je delati za Božje
kraljestvo. Morda se nam zdi čudno, da Kristus pohvali iznajdljivost
krivičnega oskrbnika. Vendar ne hvali njegove krivičnosti (napačno
upravljanje z gospodarjevim premoženjem), ampak njegovo
iznajdljivost. Ko pokaže nanjo, nam naroča, naj iznajdljivost, ki jo je on
uporabil pri upravljanju z gmotnimi dobrinami, mi uporabimo pri delu
za Božje kraljestvo, kajti, »kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi
v velikem«. Dejstvo je, da nas od Gospoda ločuje predvsem stalna
navezanost na greh in napake, ki jih ponavljamo in smo jim postali
že sužnji ter se nanje tako navadili, da se jih ne trudimo več
odpraviti. Zato prosimo, naj bo Gospod naše največje bogastvo in
naj nam stoji ob strani, da ne bi bili navezani na greh, ampak bi bili
pozorni na priložnosti, ki nam jih daje Bog, in bi se spreobrnili.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Z vso pobožnostjo kliči Marijo! Marija ne bo prezrla tvoje stiske, saj je usmiljena,
še več, je Mati usmiljenja. (Bernard iz Clairvauxa)
Pon., 19. 9.
Ob 19. uri
Januarij
za + Daniela Frica
Tor., 20. 9.
Ob 19. uri
Andrej Kim Taegon za + Sonjo Šmid, obl.

Sre., 21. 9.
MATEJ
Čet., 22. 9.
Mavricij
Pet.,23. 9.
Pij iz Pietrelcine
Sob., 24. 9.
ANTN MARTIN
SLOMŠEK

Ob 17. uri
pri Mariji
za + Marijo in
Jožefa Hribernika

Ob 8. uri
Za žive in + župljane
Ob 19. uri
za + Marijo Praprotnik ter vse žive in + Robnikove
Ob 19. uri
za + Franca Repnika in Branka
»Slomšek je izrazito pedagoška osebnost, ki je zrasla iz naroda in za
narod. S svojo vsestransko enkratnostjo, vnemo in požrtvovalnostjo za
šolo in vzgojo nas nagovarja tudi danes. Čeprav gledamo nanj iz 160letne razdalje, nam ima vendar veliko povedati. Njegovi pedagoški uvidi
so veljavni še danes, zato nam je lahko v marsičem zgled. Danes je
šolska mreža na gosto razpredena, šolska poslopja so sodobna in
udobna, učilnice so opremljene z najsodobnejšimi pripomočki, vse je z
računalniki in diagrami preračunano, vendar pogosto manjka
Slomškovega duha, duha Slomškove šole, v kateri učenec ni bil številka
in predmet, ampak subjekt, za katerega se je treba žrtvovati in mu ob
znanju odpirati oči za duhovne, moralne, kulturne in narodne vrednote,
ki jih je izpričal Slomšek z oranjem slovenske šolsko-vzgojne ledine«.
dr. Franc Kramberger, upok. nadškof

Ob 19. uri za + Antona Plazla, obl. – po maši: srečanje staršev in
pripravnikov na prejem zakramentov: 3., 7. in 8. razreda
Ned., 25. 9.
26. NEDELJA
MED LETOM
SLOMŠKOVA
NEDELJA
Ob 8. uri
Bogu in Devici
Mariji na čast in v
priprošnjo za
dušno in telesno
zdravje ter
varstvo
Ob 10. uri
na Sv. Antonu
za + Frančiško
Kovač in Ljudmilo

Sveta mati Terezija je pripovedovala, da je bila v Bombaju velika
konferenca o revščini. »Ko sem prišla na kraj srečanja, sem prav
nasproti vhoda, kjer je več kot sto ljudi razpravljalo o problemu
lakote, našla umirajočega človeka. Vzela sem ga v naš dom za
umirajoče, kjer je umrl zaradi lakote, medtem ko so ljudje v
konferenčni dvorani govorili, kako bodo v petnajstih letih pridelali
toliko hrane, toliko tega in toliko onega živila …« Učeni udeleženci
konference so pri vratih imeli človeka, ki je bil potreben njihove pomoči.
Tudi »pri vratih« (Lk 16,20) bogataša iz današnjega evangelija je
ležal revež, naveden prav z imenom – Lazar. Ni bil deležen
pozornosti, celo psi so imeli z njim več usmiljenja kot bogataš. Ta je
najbrž imel velike načrte in ustvaril velike stvari, o čemer pričata njegov
visoki položaj in bogastvo, a je prezrl stisko konkretnega človeka.
Taka nevarnost preži na vsakega človeka. Kdo ne pozna ljudi, ki
govorijo, da bi radi šli med najbolj revne in zapuščene ter jim pomagali?
Hočejo pomagati pri velikih projektih in zasedati vidna mesta v
humanitarnih organizacijah, obenem pa niso sposobni prijaznosti v
družini, na delovnem mestu ali v soseski, bežijo od zakonca in otrok ter
ta beg »oblečejo« v plašč plemenitosti. »S prijateljicami smo bile na
dopustu, obiskale smo tudi cerkev. Kako lepo je bilo!« mi je
pripovedovala neka gospa. Ne vem, ali sem ravnal prav, ko sem ob
njenih besedah molčal in ji nisem odgovoril, da bi bilo bolje, če bi šla na

Stepišnik

Ob 11.30
pri »sv.
Bolfenku«
za + Marijo
Mavrič

dopust z možem in otroki ter bi te peljala v cerkev. Morda bi ti prav po
njeni odprtosti in konkretnih dejanjih prijaznosti najbližji lahko spoznali
Boga? Kolikokrat ljudje napačno menimo, da se bomo po izrednih
dogodkih približali Bogu. Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem
Slomškovo nedeljo bomo letos obhajali na zadnjo nedeljo v septembru,
25. septembra 2016. Osrednja misel, ki nas bo nagovarjala ob letošnjem
Slomškovem slavju in pripravi, so Slomškove besede: V nebesa skozi
vrata usmiljenja. Osrednja slovesnost ob Slomškovi nedeljo bo letos v
novo nastajajočem župnijskem središču župnije Maribor – Košaki. Ob
15. uri bo molitvena ura in nato ob 16. uri somaševanje navzočih
škofov in duhovnikov. Obhajanje Slomškove nedelje je vsako leto
lepa duhovna spodbuda, da poživimo svoj odnos do bl. A. M.
Slomška, obenem pa tudi naša skupna prošnja za njegovo
kanonizacijo, zato vse prisrčno vabim na to osrednjo slovesnost!
msgr. Alojzij Cvikl DJ nadškof

Življenjska lekcija zobne paste … Po spletu je zaokrožil odličen eksperiment, ki ga je
Amy Beth Gardner svoji hčeri pripravila večer pred odhodom v šolo. Preprost poizkus,
ki je hčerko naučil pomembne življenjske lekcije.
Moja 11-letna hči gre jutri ponovno v šolo. Okrasili smo ji šolsko omarico, ji kupili novo
uniformo in jo presenetili z novo šolsko torbo. Danes zvečer, tik preden je šla spat, pa
sva opravili še eno nalogo, ki je mnogo pomembnejša od vseh ostalih. V roke sem ji
dala tubo zobne paste in ji naročila, naj vso pasto iztisne na krožnik. Ko je
končala, sem jo prijazno prosila, naj da vso pasto spet nazaj v tubo. Vzkliknila je: »Ne
morem!« in: »Nikoli ne bo tako, kot je bilo prej!« Tiho sem počakala, da je končala, in ji
nato povedala tole: »Ta krožnik z zobno pasto si boš zapomnila za vse življenje.
Tvoje besede imajo velikansko moč. Zdaj, ko greš na predmetno stopnjo, boš videla,
kakšno težo ima vse, kar izrečeš. Besede boš imela priložnost uporabiti za to, da
druge prizadeneš, ponižaš, obrekuješ in raniš. Svoje besede pa boš imela tudi
priložnost uporabiti za to, da druge ozdraviš, opogumiš, navdihneš in ljubiš. Od časa
do časa se boš odločila narobe. Zase vem, da sem ta teden svoje besede trikrat
uporabila nepremišljeno, tako da so povzročile škodo … Tako kot te zobne paste tudi
svojih besed ne moreš vzeti nazaj, ko jih enkrat izgovoriš. Skrbno uporabljaj
svoje besede, Breonna. Če drugi svoje besede uporabljajo v napačne namene, ti
skrbno bdi nad njimi. Vsako jutro se odloči, da bodo iz tvojih ust prihajale besede,
ki dajejo življenje. Ta večer se lahko odločiš, da boš v šoli glasnica življenja. Naj te
poznajo po tvoji prijaznosti in usmiljenju. Svoje življenje uporabi, da boš svetu, ki ga
tako obupno potrebuje, prinašala življenje. Nikoli, nikoli ne boš obžalovala, če boš
izbrala prijaznost.« Iskreni.net
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

