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PROŠNJA ZA ČISTO SRCE … Puščavnica mati Sara je rekla: "Če bi prosila Boga,
naj bi bili vsi ljudje popolnoma zadovoljni z mano, bi se kot spokornica morala
pojaviti na vratih vsakega posebej; vendar bom raje prosila, da bi bilo moje
srce čisto glede vseh/vsega." (Sara, 5) /…/ Kaj naj prosimo v začetku novega leta?
Da bi bili vsi ljudje popolnoma zadovoljni z nami? Mati Sara pravi, da bi bilo to preveč
naporno: nenehen napor, da bi zadovoljili potrebe in pričakovanja drugih, da bi
dobro izpadli pred njimi, jih ne jezili in razočarali ... In hoja od vrat do vrat, z nenehnim
opravičevanjem, popravljanjem svoje podobe v očeh drugih … preveč naporno!
Bolje je prositi za čisto srce do vseh in vsega, kakor svetuje Sara. Za pravi namen
pred Bogom, brez zaskrbljenosti za to, kakor nas vidijo in ocenjujejo drugi.
V začetku novega leta želim vsem te modrosti matere Sare!

Pon., 10. 1.
Gregor Niški
Tor., 11. 1.

Pavlin Oglejski

Sre., 12. 1.
Tatjana
Čet, 13. 1.
Hilarij
Pet., 14. 1.
Odon (Oton)
Sob., 15. 1.
Absolom
Ned., 16. 1.

2. NEDELJA
MED LETOM

Ob 17. uri Bogu in Devici Mariji na čast …
za dušno in telesno zdravje
Ob 17. uri
za + Janka Zapečnika
Ob 8. uri Bogu in Devici Mariji na čast …
za dušno in telesno zdravje
Ob 17. uri
za + Dorotejo Uranjek
Ob 17. uri
za + Franca Miheliča
Ob 17. uri za + Hildo Mihelič – po maši …
srečanje članov ribniškega ŽPS-ta
Ob 8. uri Bogu in Devici Mariji v priprošnjo …
za dušno in telesno zdravje ter Božje varstvo
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Franca Jurača

Teden molitve za edinost kristjanov 2022 … Letošnji teden molitve za edinost
kristjanov (18.–25. januarja) obhajamo že znotraj triletnega sinodalnega
dogajanja, ki ima tudi bistveno ekumensko razsežnost. Papež Frančišek je ob
odprtju sinode rekel: »To sinodo živimo v duhu molitve, s katero se je Jezus
obrnil na Očeta za svoje: ‚Da bi bili vsi eno‘ (Jn 17,21). K temu smo
poklicani: k edinosti/ enosti, k občestvu, k bratstvu, ki izhaja iz tega, da
čutimo, da nas objema edina Božja ljubezen. Vsi, brez razlik, in posebej mi
pastirji, moramo ohranjati in trdno zagovarjati to edinost.« /…/ »Tako
sinodalnost kot ekumenizem sta dogajanji skupne hoje,« sta v pismu škofom
poudarila kardinala K. Koch in M. Grech, ki sta pristojna za ti dve področji.
»Ekumenizem je ‹izmenjava darov›. Eden od darov, ki jih katoličani lahko
prejmemo od drugih kristjanov, je prav izkustvo in razumevanje
sinodalnosti.«
Izbrana glavna misel je vzeta iz Matejevega odlomka o obisku modrih: »Videli
smo, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit« (Mt 2,2).
Oznanja upanje, saj govori o luči, po kateri vsi hrepenimo, ko doživljamo temo
preizkušenj in kriz. Zvezda na nebu nad Judejo, ki so jo ugledali modri z Vzhoda,
je znamenje upanja. Vodila jih je k še večji luči, ki je Jezus. /…/ V teh dneh se
bomo kristjani zbirali ob jaslicah, ki še vedno krasijo naše cerkve. Pridružili se
bomo modrim – svetim trem kraljem – in se v skupni molitvi poklonili
Novorojenemu. Čim bliže mu bomo, tem bolj bomo tudi eno med seboj.
Dr. Bogdan Dolenc, član Komisije za ekumenizem in medverski dialog

Nedelja Božje besede 2022 … Nedelja Božje besede je praznik Svetega pisma,
ki ga je papež Frančišek s pismom Odprl jim je um (Aperuit illis) leta 2019 razglasil
za vso Cerkev in ga obhajamo v mesecu januarju na 3. nedeljo med letom.
Nedeljo Božje besede bomo v Sloveniji, tokrat že tretjič na ravni vesoljne Cerkve,
obhajali 23. januarja 2022 pod geslom: »Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj
se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha« (Lk
24,35). Geslo, ki je že tretje leto zapored vzeto iz odlomka o emavških učencih,
predstavlja zadnjo in ključno stopnjo Jezusovega učenca. Če smo v letu 2021
skupaj z emavškima učencema »odprli oči in spoznali Gospoda« (Lk 24,31),
smo tokrat vabljeni k oznanjevanju. To je Božja pedagogika, ki učenca vabi, da
prestopi meje samozadostnosti individualizma in stopi v občestvo. Učenec je
povabljen, da od poslušanja ali branja Božje besede stopi na pot oznanjevalca.
Geslo prihajajoče nedelje Božje besedo bi tako lahko ubesedili tudi s sloganom:
Od branja do oznanjevanja, od bralca do pričevalca.
Samo Skralovnik, predsednik Zavoda Biblično gibanje

Pon., 17. 1.
Anton Puščavnik
Tor., 18. 1.
Marjeta Ogrska
Sre., 19. 1.
Makarij
Čet, 20. 1.
Sebastijan
Pet., 21. 1.
Agnes (Neža)

Sob., 22. 1.
Vincencij (Vinko)
Ned., 23. 1.

3. NEDELJA
MED LETOM

Ob 17. uri
za + Marijo Lopert
Ob 17. uri
za + Marijo Kaiser
Ob 8. uri
za + Viktorja Gaborja
Ob 17. uri
za + Duška Urana
Ob 17. uri
za + Andreja Gregla
Ob 17. uri
za + Marijo in Milana Gosaka ter sorodnike
Ob 8. uri
za + Albina Strameca
Ob 10.uri na Sv. Antonu
za + Julijano in Viktorja Kramljaka ter sestro Jelko

Župniji, v luči zakramentov, v letu 2021
Ribnica na Pohorju
Sv. Anton na Pohorju
Sv. krst
17: 6 deklic in 11 dečkov
1
6 iz zakramentalno urejenih iz izven-zakonske skupnosti
družin
11
iz
izven-zakonskih
skupnosti
Sv. zakon – 3
/
cer. poroka
Pogreb
33: 19 žensk in 14 moških
5: 4 ženske in 1 moški
9 jih je zaspalo v Gospodu –
2 sta zaspala/i v Gospodu
previdenih
– previdena/i
24 neprevidenih
3 neprevideni
Spoštovani! Pri sv. mašah je obvezen PCT! Spoštovanje ukrepov (vsi
udeleženci starejši od 12 let morajo izpolnjevati pogoj PCT; razdalja med
udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra; obvezna je uporaba ustrezne maske
(kirurške ali FFP2); obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz cerkve)
je nadvse pomemben dejavnik za končanje epidemije … vendar tudi zaupljiva
molitev, da bi bili rešeni iz stiske sedanjega časa. Če kdo iz kakšnih razlogov ne

more v nedeljo k sv. maši, še vedno velja odlok škofov, da zaradi epidemije
udeležba pri delavniški sv. maši nadomesti nedeljsko dolžnost.

Prijave: Facebook Štefka Klemen ali stefka.klemen@rkc.si
Spoštovani!
Na
tej
povezavi
https://www.zupnijaribnicanapohorju.si/images/ribnica/Vloga_za_odobritev_pom
o%C4%8Di_N%C5%A0KM-1_%C5%BDK.pdf najdete Vlogo za odobritev
pomoči NŠKM. Za več informacij se obrnite na voditelja župnijske Karitas g. Blaža
Kristana, na tel. št.: 031/799 750 ali blazkristan9@gmail.com.
Pa še to … OTROCI ZA OTROKE: Kot vsako leto ste v adventu pripravljali
darove za vaše vrstnike v nerazvitih deželah. Prinesite jih … ali od sobote, 8. do
16. 1., k daritvi – sv. maši … ali k verouku … kot svoj dar za boljši svet –
otroški ofer. Otroci! Bodite velikodušni in radodarni! Bog lonaj!
Vsak naj da, kolikor se je v srcu odločil, ne z žalostjo ali na silo,
kajti Bog ljubi veselega darovalca. (2 Kor 9,7)
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

