ŽUPNIJSKO GLASILO
župnij
Svetega Jerneja in

Svetega Antona
Padovanskega

Leto XXIV, številka 563 datum 1. 11. 2020

Dragi verniki, spodbujam vas, da ne opustite verskega življenja in povezanosti
z Bogom, pa tudi ne z župnijo. Tisti dan, ko bo darovana sveta maša po vašem
namenu spremljajte sveto mašo po Radiju Ognjišče (ob 19.uri vsak delavnik, ob
10.uri v nedeljo), po TV Exodus (ob 6.uri, 12. uri ali 18.uri vsak delavnik, ob 8.30 v
nedeljo). V nedeljo je neposredni prenos svete maše tudi na TV Slovenija 1 ob 10.
uri. Na tem naslovu pa najdete zbir vseh prenosov svetih maš:
http://evharistija.eu/PrenosiSvetihMas.html
Slovenski škofje so v »Navodilih …« zapisali: »Dovoljena je individualna duhovna
oskrba vernikov. /…/ Zaradi izrednih razmer lahko verniki, ki se ne morejo udeležiti
svete maše, prejmejo sveto obhajilo izven obreda svete maše. Duhovniki lahko
določijo in pravočasno oznanijo posamezne ure (še posebej ob nedeljah), ko lahko
vernikom (posameznikom in družinam) podelijo sveto obhajilo in blagoslov, verniki
pa lahko darujejo za potrebe Cerkve in prejmejo oznanila.«
Vabljeni ob nedeljah k svetemu obhajilu v župnijsko cerkev
v Ribnici na Pohorju, »po maši«, od 11.15 do 11.45.
Prosim, če upoštevate naslednje smernice:
Ob prihodu skozi glavni vhod (z masko, seveda) si najprej razkužite roke … zmolite
kesanje Moj Bog, žal mi je, … zmolite Oče naš … pristopite posamez (samo eden
lahko pristopi oz. družina) … po prejemu sv. obhajila, v tišini, zapustite cerkev skozi
Marijino kapelo, stranski izhod.
Cerkev je vsak dan odprta za osebno molitev.
Na praznik Vseh svetih skupne molitve in blagoslova na pokopališču, ob 10. uri na
Sv. Antonu na Pohorju in ob 14. uri v Ribnici na Pohorju, letos ne bo, ampak bom že
dopoldne, sam brez navzočnosti vernikov, blagoslovil grobove in vaše pokojne.
Večerna molitev rožnega venca za pokojne, ki smo jo imeli vsako leto ob 17. uri v
župnišču, bo letos po vaših domovih. Vabljeni, da se zberete v krogu družine,
prižgete svečo in zmolite molitev za vaše pokojne – vsaj desetko častitljivega dela
rožnega venca ali pa rožni venec v celoti.

NAŠA CERKEV JE CERKEV SVETNIKOV
Kajti vselej pride ura svetnikov. Naša Cerkev je cerkev svetnikov. Kdor se ji približa z
nezaupanjem, misli, da vidi sama zaprta vrata, ograje in okenca, nekakšno duhovno
policijo. Toda naša Cerkev je cerkev svetnikov.
Kateri škof ne bi dal svojega prstana, mitre in palice … kateri kardinal svojega škrlata …
kateri papež svoje bele obleke, svojih komornikov, svoje švicarske garde in vsega
svojega imetja, da bi postal svetnik? Kdo bi ne hotel imeti moči za takšno avanturo? Kajti
svetost JE avantura … celo edina avantura je to. Kdor jo je enkrat doumel, je vstopil v
samo srce katoliške vere … začutil je v svojem umrljivem mesu vzdrhteti grozo, tako
drugačno od smrtne … to je nadčloveško upanje. Naša Cerkev je cerkev svetnikov.
Pa kdo se še vznemirja zaradi svetnikov? Hoteli bi v njih videti starce z zvrhano mero
izkušenj in politike, pa so večinoma otroci. Zakaj otroštvo je edino postavljeno vsemu
nasproti. Zlobneži skomignejo z rameni in se nasmehnejo: kateri svetnik bi se lahko kaj
dosti hvalil s cerkvenimi ljudmi? Ha! Kaj neki tukaj počno ti cerkveni ljudje! Zakaj hočejo,
da bi imel dostop do najbolj junaških ljudi nekdo, ki je prepričan, da se do nebeškega
kraljestva pride kakor do sedeža v Akademiji, s tem da si vse pridobiš na svojo stran?
Bog Cerkve ni naredil zato, da bi svetniki uspevali. Širi naj le spomin nanje, da bi se
skupaj z Božjim čudežem ne izgubil še hudournik časti in poezije. Naj kakšna druga
cerkev pokaže svoje svetnike!
NAŠA CERKEV JE CERKEV SVETNIKOV! Georges Bernanos
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Viktorin Ptujski
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Karel Boromejski
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Elizabeta in Zaharija
Pet., 6. 11.
Lenart
Sob., 7. 11.
Marijini spomin
Ned., 8. 11.
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SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH
Ob 17. uri za + Hildo Mihelič
Ob 17. uri
za + Marijo Prassnitz
Ob 8. uri Bogu in Devici Mariji na čast
za dušno in telesno zdravje
Prvi četrtek - ob 17. uri
za + Stanislava Strameca
Prvi petek - ob 17. uri
za + Elizabeto in Franca Petruna
Prva sobota - ob 17. uri za + Antona Ladinika,
Justino in Jožefa Vajsa ter Milana Lesjaka
ZAHVALNA NEDELJA
Prva nedelja – darovanje za potrebe župnij
Ob 8. uri
Bogu in Devici Mariji v zahvalo za vse prejete milosti
in dobrote ter v priprošnjo za dušno in telesno zdravje
Spomin: za + starše: Albino in Franca Kanopa

V Priporočilih Slovenske škofovske konference beremo: »Namesto nakupov
cvetja in sveč škofje vabijo vernike, da pri domačem duhovniku darujejo za svete
maše (za svoje pokojne sorodnike, za zdravje v družini, za blagoslov pri delu, za
srečen zakon, za uspeh v šoli, za starše, za prijatelje itd.). Župniki naj po spletu,
e-pošti in socialnih omrežjih župljane povabijo k darovanju za mašne intencije
in za vzdrževanje župnije.«
Svoj dar lahko nakažete na:
TRR: SI56 0451 5000 2923 409 (Ribnica na Pohorju) ali
TRR: SI56 0451 5000 2924 379 (Sv. Anton na Pohorju). Bog plačaj!
Na »dnu« Župnijskega glasila najdete telefonske številke in elektronski naslov za
naročanje svetih maš. Hvala za vaše naročilo in ostanite zdravi!
Pon., 9. 11.
Posvetitev
lateranske bazilike
Tor., 10. 11.
Leon Veliki
Sre., 11. 11.
Martin
Čet., 12. 11.
Jozafat
Pet., 13. 11.
Stanislav Kostka
Sob., 14. 11.
Nikolaj Tavelič
Ned., 15. 11.
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Ob 17. uri
za vse + v družinah Gosak in Hudernik
Ob 17. uri
za + Andreja Gregla
Ob 8. uri
za žive in + župljane
Ob 17. uri
za + Štefanijo in Karla Čoderla ter sina Draga
Ob 17. uri
za + Dorotejo Uranjek
Ob 17. uri
za + Daniela Frica ter vse žive in + sorodnike
Ob 8. uri
za vse + Sterdinove in Kristijana Osirnika
Spomin: za + Marijo Osrajnik in sina Marjana ter
Bogu in Devici Mariji v zahvalo

KMETOVA MOLITEV
Ko svet si mesil z blatnimi rokami, si nas že ljubil, že računal z nami.
Gospod Jezus Kristus! V življenju kmeta se vrstijo dogodki iz Tvojega evangelija:
Iz drobnega zrnja vzgajam drevo, v katerem bodo prepevale ptice. V dlan zajemam
seme, ki si želi umreti za novo rojstvo. Smukam še nedozorele žitne klase in med zobmi
meljem okus kruha, ki ga bom razlomil med sestre in brate. Pobiram pridelke in jih
spravljam v žitnico.
Kmetujem že mnogo let. Kakor polje vsako leto doživi vse letne čase, sem jih tudi sam
izkusil v svojem življenju. Najprej pomlad, ko sem se čudil svoji mladi moči, uživaje vse

novo, zanimivo, kar prinaša kmečko delo. Poletje dolgih napornih let. Neviht in
utrujenosti. Poletje zaskrbljenosti za pridelek, pa tudi neuklonljivega zaupanja, da Ti zoriš
življenje v polju in v ljudeh. Poletje, ko sva z ženo naravnavala k delu svoje otroke.
In že je tu jesen. Polje ni obrodilo vsakič kakor letos. Vendar vedno dovolj, da je živina v
hlevu lahko ostala. Naša družina je preživela od sadov zemlje. Ko ljudje v trgovinah
hodijo mimo polic s kmečkimi pridelki, še pomislijo ne na naše žulje in znoj. Zato so se
mi zdeli bolj blagoslovljeni tisti, ki zidajo hiše, ustvarjajo nove stroje, zdravijo bolezni,
raziskujejo snov in prostranstvo, vodijo ljudstva. Ti pa si me tolažil in spodbujal. Dobro je
biti varuh nasadov, prijatelj rastlin in živali, pridelovalec hrane za ljudi. Okusi dobrot in
slaščic, ki jih imamo radi, dišijo po kmečkem delu.
Povsem sva se že navadila, da Te jaz pomladi prosim za jesenski pridelek in da nam ga
Ti jeseni velikodušno podariš. Kakor kupčevanje s Tvojimi talenti, kakor igra, ki sem jo v
mladosti tako rad igral in jo tudi še zdaj na stara leta, ko počasi pešam v svoji radoživosti,
vajeno ponavljam. Na traktorju pri košnji, z vilam pri živalih v hlevu, z motorno žago
naslonjen na drevo, ki bo padlo, molznik z blatnimi rokami sem rad sodelavec Tvojega
stvarjenja. Rad dodajam dodano vrednost Tvojemu velikemu poku, blagoslovljen s
hvaležno mislijo, da skupaj tešiva ljudem njihovo lakoto in jim tako pripovedujeva, da
nama je mar zanje. Ti poskrbiš za seme, jaz sadim in sejem, jaz gnojim in okopavam, Ti
daješ rast.
Naučil sem se priteči k Tebi, kadar je najino delo v nevarnosti: takrat Te kličem na pomoč
z velikim zdihovanjem. Naučil sem se s Teboj praznovati uspehe, kakor si si naredil
praznik tudi Ti, ko si dovršil nebo in zemljo. Zadovoljno priznavajoč, bilo je dobro, bilo je
prav dobro. Rad sem s Teboj zjutraj, ko z ženo prosiva za srečen dan, opoldne, ko
zazvoni zvon pri svetem Jakobu, zvečer ob sklepu dneva, ko nam poje avemarijo.
Ti pa se hočeš stalno srečevati. Zato odevaš najino delo v svojo lepoto. Pošiljaš
obiskovalce metulje in čebele drobnim cvetlicam na tratah. Ozelenjuješ pomlad in s
toplimi barvami barvaš jesensko listje v našem gozdu. Dihaš s svojimi sapam čez našo
domačijo. Valoviš v novih brazdah preorano njivo. Naravnavaš murnove gosli, da nam
zaigra pod oknom zvečer. Pošiljaš mi ženo, otroke, prijatelje na pomoč.
Daješ navdih življenju. Včasih se povzpneva na goro, da mi razkažeš moje delovišče,
kakor ga sam gledaš z nebeške višave. Včasih se sprehodim s Tabo v zvezdno noč in
ko v tihi nočni uri vrtiš svoje vesolje, si vedno vzameš čas, da poklepetava, dokler me je
volja.
O smislu, o vrednosti življenja. O veselju nad delom, ki daje svoj sad.
Blagoslovljen čas je jesen in vreden je čas prihajajoče starosti. V njiju dozorevata
hvaležnost za Tvoje darove in veselje nad njimi.
Milan Debeljak, kmečki gospodar, pesnik in oče
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

