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»Nenadoma je z neba nastal šum, kot bi se bližal silovit vihar,
in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali.« (prim. Apd 2,2)
Zame je za dojemanje Svetega Duha nadvse pomembna podoba vetra. Mnogi
menijo, da je Sveti Duh nekaj neoprijemljivega, abstraktnega. Zato je večini tako
nerazumljiv: radi bi vanj verovali, ampak si ga ne morejo predstavljati. Če pa se
postavim na veter in ga sprejemam z vsemi čuti, kako polzi po moji koži, lahko
dojamem Svetega Duha v vseh njegovih razsežnostih:
včasih me boža kot nežen vetrič;
prepiha me kot močan vihar in iz mene pomete vse zaprašeno;
lahko me premakne in potisne naprej, tako da se viharju sploh ne
moremo upreti;
čutim ga v svojem dihanju; ne vdihavam samo zraka, ampak tudi
zdravilni in ozdravljajoči Božji Duh. Z njim pa vdihavam tudi Božjo
ljubezen, ki me vsega prepoji.
Elija se je moral naučiti, da Boga ni v viharju, ampak v blagem, nežnem šumenju.
Za binkošti pa pride Sveti Duh kot močan vihar, a ga ne moremo vedno
pričakovati tako:
k nam lahko pride čisto po tiho, tako da ga lahko dojamemo le v tišini;
lahko pa nas povleče v močno navdušenje, da odvržemo vse predsodke
in moramo ljudem preprosto pripovedovati, kaj smo doživeli.
Na binkošti so bili zbrani učenci in žene ter tako ustvarili pra-celico naše Cerkve.
Torej ne gre samo za našo osebno izkušnjo Boga, ampak za gibanje, ki ga Sveti
Duh prinese v Cerkev. Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje
Molitveni namen sv. očeta papeža Frančiška … POT SRCA
Molimo, da bi vsi trpeči našli svojo pot v življenju
in dopustili, da se jih dotakne Srce Jezusovo.

Pon., 1. 6.
MARIJA, MATI
CERKVE
Tor., 2. 6.
Marcelin in Peter
Sre., 3. 6.
Karel Lwanga
Čet, 4. 6.
Kvirin iz Siska
Pet., 5. 6.
Bonifacij
Sob., 6. 6.
Kvatrna sobota
Ned., 7. 6.

SVETA
TROJICA

Ob 19. uri
za + Antona Razdevšeka
Ob 19. uri
za + Antona Košana
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Prvi četrtek - ob 19. uri
za + Malčko in Gustla Žigarta
Prvi petek - ob 19. uri
za + Andreja Gregla
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Prva nedelja – darovanje za potrebe župnij
Ob 8. uri za + Ivana Ričnika, obl. in Berto
Ob 10. uri na Sv. Antonu za vse + Smodejeve,
ter Cvetko Bobovnik in Terezijo Pušnik

V pričakovanju na izpolnitev Jezusove obljube, da jih ne bo pustil kot sirote,
temveč jim bo poslal tolažnika Svetega Duha, so se učenci, skupaj z Marijo,
Jezusovo materjo, in drugimi ženami vsak dan zbirali k molitvi v dvorani zadnje
večerje. To je bila prva skupnost Cerkve, ki se ni rodila iz človeške potrebe,
ampak je bila rojena od Boga. To je začetek novega Božjega ljudstva, ki se
rojeva iz Svetega Duha. Toda … ni rojstva brez matere. Kakor je za učlovečenje
v Betlehemu Bog potreboval mater, Marijo, tako je tudi pri tem rojstvu v Duhu
ponovno potrebna mati Marija, tokrat kot duhovna mati. To duhovno materinstvo
je Jezus Mariji izročil na križu, zdaj pa ga Marija uresničuje v skupnosti Cerkve.
Marija izpolnjuje svojo novo nalogo, da je Mati Cerkve. Hkrati je njena prva skrb
v Cerkvi molitev. Ta je utrjevala že prvo skupnost. Enako nalogo ima danes. Vse
nas v moči Svetega Duha združuje v eno.
Podobno je tudi v krščanskih družinah: srce edinosti, združevanja in molitve
je mati. Navadno je prav mati tista, ki prva uči otroke moliti … mati je tista, ki
jih z molitvijo spremlja pri njihovi rasti … in z molitvijo bdi nad usodo svojih
otrok, tudi tedaj, ko so že odrasli in so zakorakali po svoji lastni življenjski poti.
Blagor družini, kjer je mati duhovno središče družinske skupnosti.
Tam je tudi Marija navzoča kot Mati male družinske Cerkve.
Bog daj, da bi imeli veliko takih mater,
ki bodo – kakor Marija – okrog sebe v molitvi zbirale člane družine.

Pon., 8. 6.
Medard
Tor., 9. 6.
Primož in Felicijan
Sre., 10. 6.
Bogumil Poljski
Čet., 11. 6.
SV. REŠNJE
TELO IN KRI
Pet., 12. 6.
Eskil
Sob., 13. 6.
ANTON
PADOVANSKI

Ned., 14. 6.

11. NEDELJA
MED LETOM

Ob 19. uri
za + Amalijo in Alojza Ladineka
Ob 19. uri
za + Borisa Solero ter starše in sorodnike
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Ob 8. uri za žive in + župljane
Ob 19. uri za + Franca Kačiča in očeta Franca
Ob 19. uri
za + Vido Pungartnik in Tino Perme
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Antonijo in Avgusta Nabernika ter
vse + na Dojerjevem in Pečnikovem
Bogu in Devici Mariji na čast
za dušno in telesno zdravje
za + Barlove, Elbijeve in Peršetove
Ob 8. uri
za + Antona Plazla, Mirka Pomberga, starše in
brata ter nečakinjo Medved
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Mitja Kanopa
za + Jelko Kolman in očeta Viktorja ter stare starše
za + Antonijo Repnik

»Gospodu smo hvaležni, da nam je za te težke čase, tako na področju zdravstva kakor
tudi na področju politike, naklonil veliko število izjemno zavzetih in sposobnih ljudi, ki so
nas s svojo oblastjo in s svojim znanjem nadvse uspešno vodili skozi težke čase. Lahko
rečemo, da smo z nekaj praskami odnesli celo kožo. Preizkušnja nikakor ni končana,
sprejemamo pa jo že veliko lažje, ker vemo, kako se ji zoperstavljati. Izkušnje, ki nam
jih je preizkušnja prinesla, pa niso samo slabe in boleče, ampak nas je naučila tudi
marsikaj dobrega in koristnega. Naj na kratko omenim samo tri reči:
Korona nas je spomnila, kako smo krhki: S svojim vedno večjim znanjem in s svojimi
vedno hitrejšimi in vedno močnejšimi pripomočki, s katerimi razpolagamo, vedno bolj in
vedno lažje obvladujemo naravo in svet okrog sebe, uspešno kljubujemo številnim
naravnim pojavom in nadlogam, ki jih srečujemo, kar povečuje našo samozavest, včasih
pa tudi našo objestnost. Po drugi strani pa se pojavljajo tudi vedno nove nadloge in
bolezni, ki predstavljajo hudo breme za človeštvo in velik izziv za vso zdravstveno stroko.

Takšen izziv in takšno breme je tudi korona, ki nas še vedno spominja, da je Gospod
tisti, ki jemlje in daje življenje, ki vodi v grob in dviga iz njega. Dar modrosti in
razumnosti nam pomaga zavzemati prave drže pred Gospodom.
Korona nas je opozorila na pomen in vrednoto družine: Sodobne družbene obveznosti
in ureditve so nam v veliki meri izpraznile in raztrgale nekdaj vsakdanje življenje in sožitje
številnih družin in njihove člane v boju za vsakdanji kruh razmestile po večjih družbenih
skupnostih do te mere, da so se mnogi med njimi med seboj preveč odtujili in ostali brez
pravega doma. Korona pa nas je v veliki meri vrnila v naše domove in v domača
gnezda, da smo marsikje ponovno lahko začutili, kar poudarja tudi papež Frančišek, da
je namreč družina prostor, ki združuje tri rodove, očete in sinove in vnuke. Kakor
pravi modri Salomon: 'Krona starcev so otrok otroci, slava otrok so njihovi očetje'
(Prg 17,6). Kakor je zase in za svojo družino razglasil Mojzesov naslednik Jozue: 'Jaz in
moja hiša pa bomo služili Gospodu!' (Joz 24,15). Dar svéta in moči nam pomaga
ohranjati in ustrezno vzdrževati osnovno celico naše blaginje in našega obstoja.
Korona nas je usmerila navznoter: Tudi nam včasih veljajo besede preroka Izaija:
'Nehajte mi prinašati ničeve daritve, kadilo mi je gnusoba. Nehajte z mlaji, s
sobotami in sklicevanjem shodov, ne prenesem zlagane slovesnosti. Vaše mlaje
in vaša praznovanja sovraži moja duša. Postali so mi nadležni, ne morem jih več
prenašati!' (Iz 1,13-14). Največji Gospodov očitek njegovim sodobnikom je bil, da
govorijo, pa ne delajo, da so njihovi obredi pozunanjeni in brez učinka: 'To ljudstvo me
časti z ustnicami, njihovo srce pa je daleč od mene' (Mt 15,8). Korona pa je naš
pogled preusmerila navznoter, od zunanjih slovesnosti k notranjemu spreobrnjenju in
češčenju, k molitvi v duhu in resnici. Najprej se namreč s srcem veruje za opravičenje,
potem se z usti priznava za rešitev! (Rim 10,10). 'Kjer je namreč tvoj zaklad, tam je
tvoje srce!' (Mt 6,21). Tudi prvi kristjani so vsak dan enodušno prihajali v tempelj, po
hišah pa lomili kruh in uživali jed z veselim in preprostim srcem (Apd 2,46). Dar
spoznanja in strahu Gospodovega nas napolnjuje in razsvetljuje: Pridi, Sveti Duh,
napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni!« škof Jurij

Dragi starši novorojencev! Vam, ki načrtujete prejem zakramenta sv. krsta za
vašega otroka, sporočam, da so v poletnih mesecih »krstne« sobote:
20. junija, 18. julija, 22. avgusta 2020 in potem od 12. septembra naprej.
Vabim vas, da se čimprej oglasite, da uredimo vse potrebno za prejem
zakramenta sv. krsta. Hvala za vaše razumevanje!
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

