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Hvala vsem za spoštovanje ukrepa, da je potrebno
tudi za verske dejavnosti upoštevati pogoj PCT
in druge ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe s COVID – 19.
»Serva ordinem et ordo te servabit!« Ohranjaj red in red te bo ohranil!
In naj od Gospoda kmalu pridejo tudi časi olajšanja! (Apd 3,20).
Mesec november nas s praznikoma na prva dneva: vsi sveti in spomin vseh
vernih rajnih na poseben način poveže z našimi rajnimi. V teh dneh se večkrat
ustavimo ob grobovih in hkrati morda tudi več razmišljamo o tem, kaj se dogaja
po smrti. Zagotovo si se že kdaj vprašal: Kako je v nebesih?
V nebesih je tako lepo kot nikjer na celi zemlji.
Ljudje, ki so zelo srečni, pogosto že tukaj na zemlji rečejo: Počutim se kot v
sedmih nebesih. Obstajajo pa tudi ljudje, ki nikoli ne doživijo tega predokusa
nebes. Ne morejo verjeti v nebesa, ker jim je tu na zemlji težko. Toda nebesa
obstajajo … Bog jih obljublja: Obrisal bom solze z vaših oči. »Smrti ne bo več,
pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več« (Raz 21,4).
Da nas čakajo nebesa, ni nikakršna poceni tolažba. Nasprotno: to je
najmočnejši vir moči kristjanov. Vemo: nič, kar storim, ni zaman … nobeno
dejanje pomoči … nobena poteza nežnosti … nobena beseda ljubezni.
Lahko začnemo stvari, ki jih nikoli ne dočakamo. Ni nam treba iz sleherne
priložnosti iztisniti čisto vsega. Tako lahko sproščeno ustvarjamo boljši svet,
čeprav vemo, da bo to resničnost šele v nebesih. Sicer pa: že zaradi tega, ker je
življenje za mnoge zelo težko – in zavoljo žrtev nasilja in nepravičnosti moramo
upati v nebesa. Mar ne bi bilo daleč najbolj nepravično, če bi vsako grozodejstvo
ostalo nemaščevano, vsaka žrtev pa bi za vedno ostale le žrtev? Le nebesa lahko
žrtvam nasilja in sovraštva omogočijo ponovno izkusiti pravičnost.
Po: Youcat za otroke

Pon., 1. 11.

VSI SVETI

V župnijski cerkvi sv. Jerneja

Ob 8. uri
za + Daniela Frica ter žive in + sorodnike
Ob 10. uri
Ob 11. 30
na Sv. Antonu
za + Marijo Osrajnik za žive in + župljane
Ob 17. uri molitev rožnih vencev
in sina Marjana
Tor., 2. 11.
Ob 8. uri
za vse verne rajne
SPOMIN
Ob 10. uri na Sv. Antonu
VSEH VERNIH
za + Marijo Kaiser
RAJNIH
Ob 17. uri
za + Stanislava Strameca
Sre., 3. 11.
Ob 8. uri
Viktorin Ptujski
za žive in + župljane
Čet, 4. 11.
Prvi četrtek - ob 17. uri
Karel (Drago)
za + Duška Urana
Boromejski
Pet., 5. 11.
Zaharija in
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Elizabeta
Sob., 6. 11.
Prva sobota - ob 17. uri
Lenart
za + Marijo Strah
Ned., 7. 11.
Prva nedelja – darovanje za potrebe župnij
32. NEDELJA Ob 8. uri
MED LETOM Bogu in Devici Mariji v zahvalo
za vse prejete milosti in dobrote
ZAHVALNA
Ob 10. uri na Sv. Antonu
NEDELJA
za + Julijano in Viktorja Kramljaka ter hčerko Jelko
OB ZAHVALNI NEDELJI … Zahvalna nedelja ima namen, da v darovih, ki jih
dan za dnem prejemamo, znamo prepoznati Njega, ki je izvor vsega dobrega. Na
zahvalno nedeljo pred oltar ne položimo samo sadov zemlje, ki nam daje
vsakdanji kruh, ampak želimo položiti tudi svojo zahvalo za zdravje. V času
koronavirusa smo vsak trenutek v strahu, da se tudi mi okužimo in zbolimo. Biti
hvaležen za zdravje pomeni biti tudi soodgovoren, tako za svoje zdravje kot tudi
za zdravje drugih. /…/ Mnogo razlogov je za hvaležnost Bogu in drug drugemu!
Zato, hvala vam, spoštovani duhovniki in stalni diakoni, za vaše poslanstvo in

nesebično razdajanje v vam zaupanih občestvih. Iskreno se vam zahvaljujem za
oddane binacije in trinacije, za mašne intencije in za vaše prostovoljne darove, ki
so izraz vaše dobrote in naklonjenosti.
Hvala vsem vašim sodelavcem: članom župnijskih pastoralnih svetov, župnijskih
gospodarskih svetov, cerkvenim ključarjem, katehistom/injam, pevcem, bralcem,
ministrantom, vsem, ki čistite in krasite naše cerkve. Hvala vsem, ki na kakršen
koli način sodelujete in pomagate, da so naša občestva živa in znamenje Božje
navzočnosti med nami.
Hvala vernikom, tudi za vse darove in prispevke, ki jih prispevate za potrebe
župnijskih skupnosti in vesoljne Cerkve. Brez teh darov ne bi mogli uresničevati
pastoralnega poslanstva in obnavljati ter vzdrževati naših cerkva in drugih
prostorov, kjer se odvija pastoralno delo. Še posebej sem hvaležen za duhovno
podporo, za vse vaše molitve, dobra dela in mašne daritve, s katerimi svoje delo
skupaj izročamo Bogu in njegovi materi Mariji.
Dragi bratje in sestre, hvala za vse delo in vso pomoč, ki ste jo pokazali v tem
letu. Bog naj stotero povrne vašo dobroto in čut za naše skupno dobro.
msgr. Alojzij Cvikl DJ nadškof metropolit

Pon., 8. 11.
Bogomir
Tor., 9. 11.
Posv. lat. bazilike
Sre., 10. 11.
Leon Veliki
Čet, 11. 11.
Martin
Pet., 12. 11.
Jozafat Kunčevič
Sob., 13. 11.
Stanislav Kostka
Ned., 14. 11.

33. NEDELJA
MED LETOM

Ob 17. uri
za + Daniela Petruna
Ob 17. uri
za + Janka Zapečnika
Ob 8. uri
za žive in + župljane
Ob 17. uri
za + Andreja Gregla
Ob 17. uri
za + Ano in Ludvika Breznika
Ob 17. uri
za + Martino Jamnik
Ob 8. uri
za vse + Sterdinove in Kristijana Osirnika
Ob 10.uri na Sv. Antonu
za + Stanislava Kramljaka in vse + »stare Čavkove«

KAJ ČE JUTRI UMREM?
Če jutri umrem: kakšno vrednost ima to, kar delam danes?
Če jutri umrem: kaj je pomembno narediti in kaj opustiti?
Če jutri umrem: kaj bo ostalo in kaj bo prešlo?
Če jutri umrem: čemu ali komu naj dam prednost?
Če jutri umrem: kaj bo imelo dobre in kaj slabe posledice?
November – listopad je, narava je odložila vesele barve, prihaja dež, mraz, sneg,
zima. Jesen poraja misel na smrt. Misel na smrt pa je misel na odpoved,
molitev, daritev, kesanje, odpuščanje … Morebiti celo misel hvaležnosti za
vse, kar je človek dobil, doživel, naredil, hvaležnosti za življenje samo?
Na določen način se je vsak že odločil, kaj se mu zdi pomembnejše, čemu bo dal
prednost v življenju, toda vprašanje, kaj če jutri umrem … včasih lahko pomaga
pri odločitvah, kam krmari srce in po čem steguje roke.
Mar ne bo človek, če se danes vpraša, “kaj če jutri umrem?”, vsaj skušal bolj
pozorno poslušati bližnjega … si bo bolj mirno vzel čas za otroka … z več ljubezni
zakoncu izkazal pozornost … mogoče zadržal neprijazno besedo … iz
spoštovanja poklical starše … prijazno pozdravil človeka, ki mu ga je Bog poslal
na pot? Če pomisli, da lahko jutri umre, bo mogoče danes molil in prosil, da bi
lahko odpustil vsem, ki jim je karkoli zameril. Ko se odloča … ko odpira usta …
celo ko se spočenjajo misli in čustva v srcu … zelo pomaga misel na smrt.
Bi se danes ločil tisti, ki ve, da jutri lahko umre? Bi danes naredila splav? Bi
naredil nov korak na poti zasvojenosti? Bi si kupil, česar ne potrebuje … si
privoščil, kar se še da … ali bi raje sam kaj dal? Ali bi zavrnil to, kar je on sam,
kar mu je dal Bog, kar je najvišje dobro zanj? Kaj pridobi? Kaj izgubi? Kaj pridobi
in kaj izgubi zaradi njega njegov bližnji … njegovi najdražji … vsi, ki so del
njegovega življenja?
Mar ni življenje, že če ga gledamo samo kot zemeljskega, nekaj, kar srčno
hočemo, da se nadaljuje, da ostane, tudi če jaz umrem? Tudi če umre moj jaz?
Mar ni to začetek resničnega življenja?
Če pogledam skozi lino svoje minljivosti: ali je moj prav še tako pravilen …
pravičen in resničen … da je nad vsem drugim, višji od bližnjega in vztraja celo v
nasprotovanju Bogu samemu? Mar ni vsak človek ustvarjen za dobro, za večno
Dobroto, ki ga edina more zares osrečiti? Uredništvo iskreni.net
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

