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»Učence je treba seznaniti z vsemi potrebnimi rečmi,
ki jih čakajo v prihodnjem javnem življenju,
da bode šola deci modra priprava za javno življenje.« (bl. A. M. Slomšek)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (DKPS) v sodelovanju s Slovenskim
katehetskim uradom (SKU) pripravlja tretji Teden vzgoje (med 6. in 13.
septembrom 2020), ki je letos posvečen tematiki "Slovenija, moja domovina".
Spodbuditi želimo ljubezen do domovine in hvaležnost za samostojno državo
Slovenijo.
V Tednu vzgoje bi se radi Bogu zahvalili, da imamo svojo državo, da imamo svoj
jezik, da imamo svoj kos zemlje, da imamo vse, kar imajo sodobne države.
Imamo demokratično politično ureditev, ki je nasprotje totalitarni oblasti. Tudi to
je Božji dar. Radi bi prebudili veselje, da smo, kar smo. Da bi cenili sebe, svoje
sosede, sošolce, sodelavce, sovaščane in someščane. Čeprav so drugačni od
nas in mislijo drugače. Vsi smo del iste države, iste kulture, iste zgodovine. Radi
bi spodbudili razmislek, kako mladim predstaviti nastanek naše države. Radi bi,
da bi mladi doživljali, da je lepo biti Slovenec. Predvsem pa bi v Tednu vzgoje
radi molili. Pri vsaki sveti maši. Izrekali bomo besede zahvale Bogu za vse, kar
smo in kar imamo. Izrekali bomo besede priprošnje za vse, česar nimamo in
si želimo. Verujemo v moč molitve, zato bomo ta teden molili za našo
domovino. Za mlade, da bi odkrili lepoto svoje dežele, svoje države in postajali
njeni aktivni in odgovorni državljani. Mlade je treba že v šoli pripraviti, da bodo
aktivni v javnem življenju. Demokracija smo ljudje s svojo demokratično
kulturo. To pa je treba ves čas ustvarjati. K temu lahko vsak veliko prispeva.
Vabljeni, da Teden vzgoje pospremimo z molitvijo in aktivnim sodelovanjem.
Več informacij: DKPS (dkps.pisarna@gmail.com; 01 43 83 983)
in SKU (sku@rkc.si; 031 312 110).

Zahvaljen Gospod, za Marijo, za zarjo vseh naših dni.
Obvaroval si jo izvirnega greha
in se v modrini neba od vekomaj veseli njene miline.
Preden si utrdil temelje našega zemeljskega domovanja,
je že bivala v tvojem načrtu.
Bivajoča v tebi je bila položena Ani in Joahimu v varno naročje.
Njeno rojstvo je cvet in vonj tega sveta tudi nas priklepa nate.
Z njo, prečisto in sveto, molimo k tebi, o Bog. Berta Golob
Pon., 7. 9.
Regina
Tor., 8. 9.

ROJSTVO
DEVICE
MARIJE

Od srede, 9. 9.,
do sobote,
12. 9. 2020 …
Čet, 10. 9.
Nikolaj Tolentinski

Pet., 11. 9.
Duhovniki
dekanije
Radlje-Vuzenica
vabimo …
Ned., 13. 9.

24. NEDELJA
MED LETOM

Ob 19. uri
za + Borisa Osvalda
DAN ČEŠČENJA, MOLITVENI DAN
v župniji Ribnica na Pohorju
Od 7. ure dalje izpostavljeno Najsvetejše …
Ob 8. uri Bogu in Devici Mariji na čast
za dušno in telesno zdravje
Ob 11.30 za + škofa dr. Maksimilijana Držečnika ter
župnika Alojza Verhnjaka in Franca Bračiča
Ob 19. uri za + Antonijo Pušnik
… v ribniški fari ne bo daritve, sv. maše!
DAN ČEŠČENJA, MOLITVENI DAN
v župniji sv. Anton na Pohorju
Od 8.30 dalje izpostavljeno Najsvetejše …
Ob 9. uri za + župnika Štefana Žemliča
Ob 10.30 v dober namen
Molitveni dan za nove duhovne poklice,
njihovo svetost in stanovitnost
… v Vuhred
• ob 17.00 molitvena ura
• ob 18.00 sveta maša
Ob 8. uri za + Marijo Pušnik, roj. Petrič
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za vse + Hribernikove
Ob 11.30
za + starše Alojzijo in Jožefa Ladineka ter brata Alojza

Teden molitve za duhovne poklice in
škofijski molitveni dan za duhovne poklice 2020
Teden bo potekal od 6. do 13. septembra 2020. Geslo tedna in molitvenega dne,
ki bo letos zaradi covida-19 nekoliko drugačen, je Duhovni poklic – zaklad v
glinasti posodi (prim. 2 Kor 4,7).
Apostol Pavel govori o Kristusovi skrivnosti in pravi: »… ta zaklad pa imamo v
glinastih posodah« (2 Kor 4,7). Vse poziva, naj se zavedamo, da smo glina,
torej slabotni, grešniki. Brez Božje moči ne moremo iti naprej. Ta Kristusov zaklad
nosimo v svoji slabotnosti, mi smo namreč iz gline. Kajti moč Boga, sila Boga je
tista, ki rešuje, ki zdravi, ki postavlja na noge. To je stvarnost naše ranljivosti.
Priznanje, da smo ranljivi, slabotni, krhki, grešniki, je stvar velikodušnosti.
Samo če sprejmemo, da smo glina, bo k nam prišla izredna moč Boga in nam
dala polnost, rešitev, srečo, veselje, da smo rešeni. In tako bomo sprejeli
Gospodov zaklad. Na tak način bomo pripravljeni sprejeti Gospodov klic in bomo
v njem srečni. Prosimo Gospoda, naj poklicanim, pa tudi nam, pomaga odkrivati
zaklad poklicanosti v ponižnosti. V tem tednu posvetite več časa molitvi za
nove duhovne poklice.
Nikar ne pozabimo, samo če sprejmemo, da smo glina, bo k nam prišla
izredna moč Boga in nam dala polnost in prepričan sem, tudi nove duhovne
poklice! Več na: http://cdp.nadskofija-maribor.si/
Pon., 14. 9.

POVIŠANJE
SV. KRIŽA

Tor., 15. 9.
Žalostna Mati Božja
Sre., 16. 9.
Kornelij in Ciprijan
Čet., 17. 9.
Hildegarda
Pet., 18. 9.
Jožef Kupertinski
Sob., 19. 9.
Marijin spomin
Ned., 20. 9.

25. NEDELJA
MED LETOM

Ob 19. uri
za + Franca Miklavca, obl.
Ob 19. uri
za + Lidijo Cvetko
Ob 8. uri
za žive in + župljane
Ob 19. uri
za + Hildo Mihelič
Ob 19. uri
za + Vido Arl
Ob 19. uri
za + Barbaro Šmid, obl.
Ob 8. uri za +Terezijo Turner

Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Zdravka Osrajnika in sina Karla
Ob 11.30 za + Frančiško Zaveršnik

NE DOPUSTIMO, DA NAS VIRUS ODDALJI OD BOGA
Ob začetku novega šolskega leta še nikoli nobeno načrtovanje ni bilo tako
nehvaležno kot letos. Šolsko ministrstvo ima pripravljeno kar štiri različne modele
izvajanja pouka za to jesen. Tudi ko se odloči za enega, je lahko naslednji teden
že drugače. Starši se lovimo še zaradi mnogih drugih stvari: kako bo odslej
potekal verouk … kako bo z glasbeno šolo, krožki in drugimi skupinami … Že
razmišljamo, da bi bilo morda bolj pametno, če počakamo z nekaterimi ne tako
nujnimi dejavnostmi, vsaj dokler se življenje približno ne vrne v stare tirnice. Vsi
se sedaj v naših načrtovanjih oziramo na navodila NIJZ-ja, ta pa jih določa glede
na stanje epidemiološke slike razširjenosti virusa. Kar naenkrat smo v vsem
postali neverjetno odvisni od tega Codiv-19. Ta mogočni ter hkrati najmanjši in
nevidni diktator sedaj narekuje praktično vse: gospodarsko rast države, naše
druženje, svobodno gibanje … Pod njegovo močjo se majejo vsi sistemi:
ekonomski, zdravstveni, šolski, socialni in tudi verski. Ja, tudi Cerkev je v tem
času sprejela nekatere ukrepe, ki si jih prej noben ni mogel niti zamisliti.
Brez dvoma je prav, da upoštevamo navodila za ustavitev epidemije in varovanje
zdravja. Ne smemo pa dopustiti, da je zdaj virus tisti, ki usmerja in pogojuje
vse naše odločitve. Virus ni in ne sme postati središče našega življenja,
okrog katerega se vse vrti. Če to dovolimo, se sami odpovemo svoji
svobodi in postanemo sužnji strahu.
Res je, da nam je ta virus marsikaj odvzel. A pod nobenim pogojem ne
dovolimo, da nam odvzame Boga, ali nas oddalji od Njega. Odločitve raje
preverjajmo pred Njim in z Njim. Ta je edini, ki si zasluži biti središče ali »sonce
mojega življenja«, kot je zapisal bl. Alojzij Grozde. Ta verni mladi Slovenec se
ni ustrašil terorja revolucionarjev, ampak je ostal zvest Bogu. Naj še nam izprosi
milost, da ostanemo zvesti Bogu v naših negotovih časih. Da bo Bog
dejansko v središču vseh naših odločitev.
Zato naj nam pandemija nikakor ne služi kot izgovor za opustitev nedeljske sv.
maše v domači župniji. Vera ni nauk, temveč odnos, ki ga živimo. Kolikor
najdemo časa za odnos, toliko nam ta oseba pomeni in toliko nas ta odnos
tudi oblikuje. Ko najdemo čas za Boga, nam On daje moči, da ne omagamo
pod bremeni zunanjega sveta in pod notranjimi strahovi.
PRIDI IN POGLEJ, Pastoralni portal, Luka Mavrič
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

