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ODDIH – ODKLOP

Počitnice so čas za oddih in odklop. Mnogi si oddih predstavljajo kot dolgo
poležavaje in spanje. Odklop pa je divjanje, povezano z alkoholom in drugimi
substancami. Sam menim, da ni tako. Oddih preprosto pomeni, da človek
potrebuje čas, ko diha na polno, se pravi, da globoko vdihuje in izdihuje in
se tega zaveda. Odveč je poudarjati, da dihanja ne potrebujejo samo naša
pljuča, ampak celotno telo. Nadihati se mora tudi naša glava in si vzeti čas za
odkrivanje in razumevanje tistega, za kar običajno ni časa. Nadihati se mora tudi
naše srce, ki v vsakdanu postaja naveličano in trdo. Nadihati se mora tudi naša
duša, ki vstopi v občudovanje, kar je najboljše izhodišče za dobro molitev.
Sem eden redkih duhovnikov, ki si redno, vsako leto privošči daljši dopust.
Dopust za telo, za razum in za dušo. Verjamem, da smo nekje v genih še vedno
nomadi, ki jih zanima tisto tam čez. Verjamem tudi, da smo divjaki, ki so milijone
let živeli v naravi in se ukvarjali z odkrivanjem, nabiranjem in lovom. Verjamem,
da se učimo s poskusi in z napakami in z delom.
Najlepše darilo enemu od nečakov za prvo obhajilo je bilo, ko sem mu podaril
nekaj dni v bližnjem gozdu, kjer smo skupaj z njegovimi prijatelji postavili
indijanski šotor. Tipi je bil ogromen, da so v njem imeli ogenj za kuhanje in gretje
ponoči.
Za oddih in odklop je dovolj bližnji gozd. Niso potrebne oddaljene, dobro
reklamirane in dobro opremljene destinacije. Važen je čas, ki si ga podarimo.
Čas zase, čas za prijatelje in čas za Boga. Potrebujemo veliko časa in
preprostosti.
Da bi se spominjali velikih Božjih del, so imeli Izraelci »šotorski praznik«. Sedem
dni so vsako leto preživeli v šotorih, da so se spominjali izhoda iz sužnosti in
slavili Boga. Da so se spomnili, da niso več sužnji. Tako je zame oddih in odklop
predvsem to, da obudim spomin:

 Nisem suženj svojega dela in odgovornosti, ki mi jih nalaga življenje
in ljudje okoli mene!
 Preprostost je nekaj, kar ni od tega sveta, niti ni všeč temu svetu, ker
od tega, če jaz živim preprosto, svet nima kakšnega posebnega dobička.
 Da je treba poskrbeti za zdravje … da je telo treba spraviti v gibanje
… da je voda iz izvira boljša od plastificirane in filtrirane in mineralizirane.
Da gibanje potrebuje tudi naš duh in naša duša.
 Da je najboljša mineštra tista, ki se dolgo kuha in ni narejena iz instantnih
in vnaprej pripravljenih zapakiranih sestavin z veliko embalaže.
 Da je tako kot z mineštro tudi z ljudmi. Sreča potrebuje veliko časa z
resničnimi ljudmi. Niso potrebni dragi in izšolani delavci za prosti čas
in turizem, ki naredijo vse popoln, dobro in na hitro. Je čas, ko imamo
čas in zato tudi čas za pristnost.
 Da moja vera potrebuje odnos, čas in veliko govorice narave in
Božjega šepeta.
Tako ali drugače je moje življenje neke vrste hlapčevanje, suženjstvo delodajalcu,
učitelju, politiki in medijem … tujcem, strahovom, mogoče celo hlapčevanje
ljudem znotraj družine. Počitnice so čas praznovanja, ko odnosi niso več
hlapčevanje, ampak veselje, da smo skupaj. Praznovanje, da smo skupaj, in
zahvaljevanje, da smo skupaj.
Počitnice si organizirajte tako, da se odklopite od suženjstva in zaživite v svobodi
in pristnosti. Počitnice naj imajo dovolj časa za rast pristnega odnosa do ljudi, do
stvarstva in do Stvarnika. Janez Kobal, župnik v Izoli in skavtski duhovnik
Pon., 15. 7.
Bonaventura
Tor., 16. 7.
Karmelska M. Božja
Sre., 17. 7.
Aleš
Čet., 18. 7.
Friderik (Miroslav)
Pet., 19. 7.
Arsenij Veliki
Sob.,20. 7.
Marijin spomin
»Krstna sobota …«

Ob 19. uri
za + Miro Kresnik
Ob 19. uri
za + Miroslava Kolmana, obl.
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Ob 19. uri
za + Marijo Hrastnik, roj. Kramljak
Ob 19. uri
za + Janeza Iršiča in sina Ivana
Ob 19. uri za + Frančiško in Mihaela Zaveršnika ter
Viktorja Pungartnika – po maši
blagoslov vaših vozil
(avtomobilov, kombijev, motorjev, koles …)

Ned.,21. 7.

16. NEDELJA
MED LETOM
Blagoslov
vaših vozil
(avtomobilov,
kombijev, motorjev,
koles …)
Pon., 22. 7.
Marija Magdalena
Tor., 23. 7.
Brigita Švedska
Sre., 24. 7.
Krištof
Čet., 25. 7.
JAKOB Starejši
Pet., 26. 7.
Joahim in Ana
Sob.,27. 7.
Natalija
Ned.,28. 7.

17. NEDELJA
MED LETOM

KRIŠTOFOVA NEDELJA
Ob 8. uri na Sv. Antonu za + Ano Vodušek, obl. in
vse + Kodreževe
Ob 10. uri LEPA NEDELJA v Hudem kotu
na čast sv. BOLFENKA
Bogu in Devici Mariji v priprošnjo
za dušno in telesno zdravje ter božje varstvo
Spomin: za vse + Ramšakove in Hartmanove ter
Filipa Ramšaka, obl.
Ob 19. uri
za + Daniela Frica ter vse žive in + sorodnike
Ob 19. uri
za + Mileno Hudernik in Jožefa
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Ob 19. uri
Na čast Materi Božji v zahvalo ter priprošnjo
Ob 19. uri
za + Ano Osvald
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Ob 8. uri
za + Jakoba Miheliča
Ob 10. uri na Sv. Antonu za + Jožefo in Antona Reka
ter vse + na Šlatnagovem

KRIŠTOFOVA NEDELJA 2019 IN AKCIJA MIVA

»Z veseljem darujem – življenja rešujem!«. S tem geslom bomo v nedeljo, 21.
julija, obhajali nedeljo svetega Krištofa, zavetnika popotnikov. Po župnijah
bodo duhovniki blagoslavljali naša vozila (avtomobile, kombije, motorje, kolesa
…) in delili Krištofove kartončke in nalepke, verniki pa bomo ob tej priložnosti
darovali za misijonska vozila. Preko misijonske vozniške akcije MIVA Slovenija
že 32 let pomagamo slovenskim (in tudi drugim) misijonarjem v deželah tretjega
sveta. V imenu vseh naših misijonarjev se vam iskreno zahvaljujemo. Kot lahko
preberete v brošuri, oni ne varčujejo s srčnimi izrazi hvaležnosti in vsakemu
podporniku akcije MIVA zagotavljajo svojo molitev.
Zato naj velja: Z veseljem darujem in življenja rešujem!
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Julij – DOPUSTNIŠKA PRTLJAGA … »… Kajti v šestih dneh je Gospod
naredil nebo in zemljo, sedmi dan pa je počival in si oddahnil« (2 Mz 31,17).
Tako je zapisano v Svetem pismu. In kljub temu da se število dni v tednu močno
razlikuje od števila mesecev v letu, se zdi kar prav, da po šestih mesecih bolj ali
manj napornega dela, v sedmem mesecu nekoliko počijemo. In si oddahnemo.
Vzvalovana žita, pokošene senožeti, prvi vročinski val …, vse nas vabi k temu,
da zaustavimo korak. Da stopimo v senco. Da nekoliko počijemo. In si
oddahnemo. Zato ne bo odveč nekaj nasvetov, kako spakirati svoj počitniški
kovček. Ali pa torbo. Potovalko. Nahrbtnik. Culo. Karkoli pač. Odvisno od vaše
usmeritve, smeri in domišljije. In nikar ne prenehajte z branjem vsi vi, ki si zaradi
raznoraznih finančnih, družinskih, zdravstvenih, službenih in nevemkakšnihše
recesij letos ne morete privoščiti dopusta. Oddih, in mislim: pravi oddih – tak,
kot si ga je privoščil še Bog, ni vezan na denarnico, ne na družbo, ne na službo,
še manj na zdravje … Oddih je stvar srca! Počitnice so sad duha! Zato res ni
pomembno, ali ste svojo zadnjico odnesli do Copacabane ali do prve kopice
sena, ali ste na obali ali na balkonu, ste šli na safari, splezali na streho sveta ali
le do vrha stopnic … Pravilno spakirana prtljaga – to šteje! Torej …
Prva stvar, ki jo običajno vržemo v kovček, so obleke in perilo. A vi tega ne
potrebujete! Adam in Eva sta se po rajskem vrtu sprehajala gola! Brez obleke in
brez sramu! Šele ko sta jedla sad s prepovedanega drevesa, ki je bilo “dobro za
jed, mikavno za oči in vredno poželenja” (1 Mz 3,6) sta si morala sešiti ‘sfižene’
predpasnike (1 Mz 3,7). Da ne bo pomote: ne priporočam nudizma! Priporočam
pa, da se namesto počitniškemu brezdelju predate brezgrešju!
Naslednji korak pri pakiranju je – toaletna torbica. A tudi tega ne potrebujete!
Morda le majhno brisačko za noge. Kajti “kdor se je skopal, mu ni treba drugega,
kakor da si umije noge; ves je namreč čist” ( Jn 13,10).
Nazadnje v kovček vržemo še počitniško branje. Običajno kaj lahkega, da
“pošljemo možgane na pašo”! A zakaj ne bi letos vzeli kaj za ‘dušno pašo’? Naj
se vaša duša napoji in prepoji s čim svetim. Da se bo vaš duh oddahnil in
nadihal na Oddihu! Po: G. Čušin, Na tretji strani
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

