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MARIJA, NAJBOLJŠI AS V BOŽJEM ŽEPU Urša Cankar Soares
Pred dvanajstimi leti sem pri svojih 24 letih na novo zaživela. Nič kaj drastičnega mi
do takrat ni manjkalo, a vseeno sem zaživela na novo. Kako je to dvoje združljivo?
Spoznala sem, da je Jezus resničen. Da ni le pravljica za lahko noč, kot sem bila prej
prepričana. To je bil moj novi začetek. Prevzel me je s svojo resnično navzočnostjo
v kruhu in takrat je zrasla v meni želja po dnevnem obisku svete maše. Želela sem
biti tam, ko se zgodi ta največji čudež v dnevu. Čimbolj spredaj, da bi me ne zmotil
vsak premik v cerkvi. Bila sem popolnoma prevzeta nad novo resničnostjo Boga v
svojem življenju. Marija takrat pri meni ni igrala velike vloge. Če sem iskrena, sem
imela dolgo kar malo vzvišen pogled na tiste, ki so se po mojem preveč posvečali
Mariji; letali po vseh romanjih, namesto da bi molili pred živim Jezusom, molili le
rožne vence namesto osebnega pogovora z Gospodom, si navlekli ogromno
Marijinih kipov in podob v svoj dom itd. Zdelo se mi je, da sem stopničko nad njimi,
saj naj bi Marija vodila k Jezusu, jaz pa sem bila vsa zaljubljena vanj, torej že blizu
cilja, nekje, kamor morajo drugi šele priti. V spominu mi ostaja pogovor s taščo, ki je
z vsemi štirimi deli rožnega venca dnevno bila zame v istem klubu s tistimi brez mere.
Pred očmi imam debato v njeni kuhinji, ko sva se »prerekali« o tej temi, saj sem
trmasto vztrajala, da le romati in moliti rožne vence ne more biti Jezusu všeč.
Zakaj je Bog dopustil, da sem deset let živela v tem prepričanju, ne vem. Vem pa, da
mi ne bi mogel poslati svoje Matere na pot v bolj primernem času. Pred dvema letoma
mi je do srca segla tema abortusa. Pretresle so me številke, množica težkih osebnih
zgodb, ki sem jih poslušala, krutost načina izvajanja splava, njegove posledice na
vse vpletene ljudi. V meni je zagorela želja, da na tem področju nekaj prispevam.
Priložnost se je pokazala neverjetno hitro. Že v naslednjem letu sem prevzela
vodenje enega vidnejših dogodkov, ki brani nerojene. Pohoda za življenje. In tu je
vstopila Marija. Hitro, brez kompliciranja. Dovolj je bilo, da sem na internetu našla
dve predavanji duhovnika Donalda Callowaya, ki čudovito govori o Mariji in o rožnem
vencu, da sem razumela, da živim v zmoti. Da mi Marija ne bo ničesar odvzela. Da

ni škoda časa zanjo, da s tem, ko k njej molim in ji namenjam pozornost, Jezusa
razveseljujem. Kateri sin pa ne bi bil vesel, če kdo izkaže naklonjenost njegovi mami?
Spoznala sem, da je rožni venec kot meč, ki dejansko pušča za seboj duhovne
zmage. S kakšno desetko na dan sem začela tudi sama slediti tašči.
Zame je čudež, da se veselim molitve rožnega venca. Kot je bil pred leti čudež, da
sem se veselila obiska »dolgočasne« vsakodnevne maše, na kateri sem bila pogosto
najmlajša udeleženka. Čudež je, da sem šla čez dolgo, nič kaj moderno pripravo na
posvetitev Mariji. Pritegnila me je podoba s Ptujske gore, kjer Marija vzame ljudi pod
svoj plašč; čutila sem se povabljeno zraven. 15. avgusta lani sem si prav tam
zaželela narediti osebno posvetitev Mariji in ji dati novo mesto v svojem življenju. Bilo
je preprosto, brez velikih čustev, a z veliko gotovostjo, da je to zdaj treba. Takrat sem
spoznala, da potrebujem najboljšega osebnega »menedžerja«, ki bo delal zame.
In danes vem, zakaj. Mislim, da bi bilo brez Marije težko z gotovostjo stopiti na
pot zagovornice nerojenih. To ni popularna tema. Mislim, da je Bog tega
najboljšega asa v svojem žepu, Mater Odrešenika, zame prihranil prav za to
poslanstvo. Saj se čutim opremljeno, varno. Za to sem neizmerno hvaležna. Ko zdaj
pogledam nazaj, vidim, da je bilo vse ob pravem času.

Pon., 9. 8.
Terezija Benedikta
od Križa
Tor., 10. 8.
Lovrenc
Sre., 11. 8.
Klara (Jasna)
Čet, 12. 8.
Ivana Šantalska
Pet., 13. 8.
Poncijan
Sob., 14. 8.
Maksimilijan Kolbe
Ned., 15. 8.

MARIJINO
VNEBOVZETJE

Ob 19. uri
za + Marijo Puhr
Ob 19. uri
za + Janeza Iršiča in sina Ivana
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Ob 19. uri
za + Vilibalda Ladinika
Ob 19. uri
za + Marijo Klemenc
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Obnovitev posvetitve slovenskega naroda Mariji
Ob 8. uri
za + Franca Pogača in vse + Rokove
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Franca Jurača
Spomin: Bogu in Devici Mariji na čast
za dušno in telesno zdravje

Obnovitev izročitve Božji Materi Mariji
Poletje nas spominja na počitnice, dopuste, sprostitev in še toliko drugih stvari, ki
spremljajo poletne dneve. Kristjanovo poletje pa svoj višek doživlja v prazniku
Marijinega vnebovzetja, ki verne kristjane povabi na romanja v številne
božjepotne cerkve. S temi romanji pokažemo svoje zaupanje v Marijino priprošnjo,
izražamo svojo hvaležnost za uslišanja, ki smo jih bili deležni, in dejavno pokažemo,
da ohranjamo krščanske korenine naših prednikov in si prizadevamo, da bi ostajale
žive in globoke tudi za tiste, ki pridejo za nami. Praznik bo slovesen tudi v našem
narodnem in škofijskem Marijinem svetišču na Brezjah. Mariji se hočemo zahvaliti za
vso podporo in pomoč, ki smo ju bili deležni v preteklem letu, letu zahtevnih
preizkušenj, v katerem pa sta se pokazali naša solidarnostna zrelost in pripravljenost
pomagati drug drugemu. Zavedamo se, da prizadevanje za zajezitev in zmago nad
virusom še vedno poteka, zato bomo prosili tudi za skupen nastop vseh, ki odločajo.
Mariji bomo zato priporočili našo Cerkev, naše družine, naše izseljence in zdomce.
Priporočili ji bomo vse, ki so v naši državi odgovorni za skupno dobro in za pozitivno
naravnanost naših medsebojnih odnosov. Priporočili ji bomo našo državo, ki letos
obhaja svojo 30-letnico. Vse duhovnike vabim, da pri prazniških mašah 15. avgusta
skupaj s svojimi verniki zmolijo molitev izročitve slovenskega naroda Mariji.
Glavna romarska maša na Brezjah bo ob 10.00. Pri tej maši bomo še posebej
slovesno obnovili izročitev našega naroda Mariji, saj je nadškof dr. Alojzij Šuštar
leto dni po razglasitvi samostojnosti prav na Brezjah prvič izročil slovenski narod
Mariji.
Vse iskreno vabim, da priromate na Brezje. Upamo, da bo letos zdravstvena slika
boljša, kot je bila lani. Skupaj bomo obhajali praznik Marijinega vnebohoda in skupaj
se bomo ozirali v tisto prihodnost, ki jo je Gospod pripravil vsem, ki ga ljubijo.
msgr. Stanislav Zore OFM, nadškof

Presveta Devica Marija!
Ti si Jezusova mati: ti si ga pod srcem nosila, ga rodila in z njim pod križev trpela.
Ti si tudi naša mati: tvoja materinska roka nas je varovala skozi vso zgodovino.
Tebi izročamo sami sebe, da bi v molitvi in pokori spreminjali svoja srca.
Tebi izročamo naše družine, da bi bile odprte za življenje
in bi mladim odkrivale duhovne vrednote.
Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem, da bi v zvestobi evangeliju gradila edinost.
Tebi izročamo slovensko domovino,
da bi napredovala v luči vere in krščanskega izročila.
Tebi izročamo naše rojake po svetu, da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini.
Sprejmi nas v svoje varstvo in nas izroči svojemu Sinu Jezusu,
našemu Odrešeniku, ki živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Pon., 16. 8.
Rok
Tor., 17. 8.
Evzebij
Sre., 18. 8.
Helena (Alenka)
Čet, 19. 8.
Janez Eudes
Pet., 20. 8.
Bernard
Sob., 21. 8.
Pij X.
Ned., 22. 8.

21. NEDELJA
MED LETOM

Ob 19. uri
za + Marijo Gube
Ob 19. uri
za + Tino Perme
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Ob 19. uri
za + Hildo Plevnik
Ob 19. uri
za + Slavka Ornika
»Krstna sobota …«
Ob 19. uri za + Marijo Krautberger
Ob 8.uri na Sv. Antonu
za +starše Kramljak ter Marijo in Nikolaja Urha
Ob 10. uri LEPA NEDELJA NA ČAST SV. JERNEJU
za + Sabino in Franca Miheliča ter
Jožeta, Marijo in Matejo - po maši: slovesnost
v čast Najsvetejšemu pri enem, stranskem oltarju

Dragi veroučenci … spoštovani starši! V novem veroučnem letu, 2021/2022 bomo
uporabljali naslednje veroučne učbenike in delovne zvezke:
➢ v 1. razredu: BOŽJI OTROK SEM – delovni zvezek
➢ v 2. razredu: JEZUS JE MOJ PRIJATELJ – delovni zvezek
➢ v 3. razredu: KRISTJANI PRAZNUJEMO SKUPAJ – delovni zvezek
➢ v 4. razredu: POT V SREČNO ŽIVLJENJE – učbenik in delovni zvezek
➢ v 5. razredu: ZNAMENJA NA POTI K BOGU – učbenik in delovni zvezek
➢ v 6. in 7. razredu: učbenik PRIDI, SVETI DUH in delovni zvezek RADI
ŽIVIMO.
Starši! Priskrbite otrokom veroučne učbenike in delovne zvezke!
Liturgični zvezek, ki bo tudi letos nepogrešljiv sopotnik veroučencev, bodo prejeli v
dar od župnije!
MOLI ZA OTROKE, MOLI Z OTROKI!
Bl. A. M. Slomšek
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

