ŽUPNIJSKO GLASILO
župnij
Svetega Jerneja in

Svetega Antona
Padovanskega

Leto XXIV, številka 547 datum 1. 3. 2020

Pastoralna spodbuda: DVA SINOVA
»Neki človek je imel dva sina«: Te besede stojijo na začetku evangeljske prilike o
usmiljenem očetu (Lk 15,11–32). Tudi sodobni Slovenec ima v tem času prav tako
dva sina: starejšega konservativca in mlajšega liberalca. Oba brata iščeta vsak
svoj prostor pod soncem in se, ljubosumna drug na drugega, ozirata v prihodnost:
mlajši se boji, da bo starejši vse podedoval in si vse prisvojil, starejši se boji, da bo
mlajši vse pognal in vse zapravil. Konservativec težko gleda liberalca kot upravitelja,
ker vidi v njem zapravljivca, liberalec težko gleda konservativca kot upravitelja, ker
vidi v njem prenapeteža!
»Vsako kraljestvo, ki se razdeli proti sebi, se opustoši in hiša se na hišo zruši!«
(Lk 11,17). Navedena prilika o usmiljenem očetu pa lepo nakazuje, kaj bi bilo treba
doseči, da bi kraljestvo obstalo: skrbni konservativec naj bo usmiljen do
širokosrčnega liberalca in razsipni liberalec naj bo usmiljen do podjetnega
konservativca. V skladu s slavnim Avguštinovim načelom: »Ta svet je vreden tem
manj solza, čim več jih kdo pretoči zanj, in tem več solza, čim manj jih kdo
pretoči zanj« (Izpovedi, 10, I). In v skladu z znanim ljudskim pregovorom:
»Šparovec cerovca najde!« Oboje namreč deluje, samo da eno bolj dolgoročno,
drugo pa bolj kratkoročno.
Nobeno vodstvo naj bi nikoli ne razmišljalo, kako ohranjati večino glasov, ampak
kako voditi družbo po poti pravičnosti in reda in miru. Če tolikim državljanom ni
bilo pretežko žrtvovati svojega življenja za samostojnost, tudi njihovim voditeljem ne
bi smelo biti pretežko žrtvovati svojega položaja za pravična in častna prizadevanja
in predloge. Nobeno vodstvo nikoli ne bi smelo nasedati znanemu srednjeveškemu
načelu: »Ljudstvo hoče biti izigrano, torej naj bo izigrano!« In torej nikoli ne bi
smelo sprejemati kratkoročno ugodljivih zakonov. Vsakdo na vodilnem mestu naj bi
se spominjal napovedi: »Od vsakogar, komur je bilo dano mnogo, se bo mnogo
zahtevalo; in komur so zaupali mnogo, bodo od njega še več terjali!« (Lk 12,48).
škof Jurij

PETEK PO PEPELNICI, od petka, 28. februarja, do petka, 6. marca
ODPOVED
Na kaj najprej pomislim, ko slišim besedo odpoved?
Zaposleni verjetno pomislijo na odpoved delovnega razmerja, študentje na
odpoved predavanj, otroci pa na odpoved ali prepoved igre.
Ampak ali ne bi bilo dobro, če bi se v postnem času starši za kakšen dan
odpovedali službi in vsakodnevnim skrbem in se posvetili svojim otrokom, z njimi
sedeli, se pogovarjali, igrali in morda tudi sami postali kakor otrok? Ali ne bi bilo
dobro, če bi se študentje za en dan odpovedali študiju in se posvetili staršem,
bratu in sestri ali prijatelju, ki ga že dolgo niso videli? Morda bo plača nekoliko
manjša, morda bo ocena na fakulteti nižja.
A ne pozabimo na nasmeh in veselje sina ali hčere, sorodnika ali prijatelja – ta
bo lepši kot plačilo v denarju ali oceni, saj smo dali odpoved sebi in si vzel čas
za bližnjega.
Naloga za prvi postni teden:
v tem tednu daj odpoved samemu sebi in si vzemi čas za svoje bližnje.
POGLOBIMO POSTNI ČAS 2020

Pon., 2. 3.
Neža Praška
Tor., 3. 3.
Kunigunda
Sre., 4. 3.
Kazimir
Čet, 5. 3.
Hadrijan
Pet., 6. 3.
Fridolin
Sob., 7. 3.
Perpetua in Felicita
Kvatrna sobota
Ned.,8. 3.

2. POSTNA
NEDELJA

Ob 17. uri
za + Marijo Gube
Ob 17. uri za + Justino, Marijo in Ignaca Ovčarja ter
Marijo in Leopolda Goloba
Rekolekcija – srečanje duhovnikov in
stalnih diakonov na Kapli na Kozjaku
Prvi četrtek - ob 17. uri
za + Antona Miheliča
Prvi petek - ob 17. uri pobožnost »Križev pot«
oblikujejo sodelavci in prostovoljci ŽK
za + Miro Kresnik
Ob 15. uri pri Mariji za + Tončko in Franca Vomerja
ter vse umrle pri Uranu
Prva sobota - ob 17. uri
za + Albina Hladnika ter Zofko in Ivana Zaveršnika
Prva nedelja – darovanje za novi kritini
na župnijskih cerkvah in potrebe župnij
Ob 8. uri za + Jožeta Rihterja
Ob 10. uri na Sv. Antonu za + Mirana Mravljaka
Ob 11.30 za + Marijo in Antona Hartmana

PETEK 1. POSTNEGA TEDNA Od petka, 6. marca, do petka, 13. marca
MOLITEV
Neka zgodba pripoveduje, da si je deček Andrej silno želel, da bi za božič dobil
kolo, takšno krasno rumeno kolo z desetimi prestavami. Ravno takšno, kot ga je
videl v izložbi trgovine. Zato je vsak dan sklenil roke v molitev in molil, da bi za
božič dobil rumeno kolo z desetimi prestavami. (Prim.: Ferero 2018, 106-107)
Ko razmišljam o molitvi in vožnji z kolesom, se mi mnogokrat zdi, da smo pri
molitvi kakor kolesarji na dirki – čim hitreje do cilja, da bo te molitve že enkrat
konec. A ne vem, zakaj bi morali tako hiteti in ves čas voziti v najvišji prestavi.
Naj se naš korak pri molitvi zaustavi. Umirimo se in ne hitimo. Bodimo za trenutek
v tišini.
Kardinal Sarah je v knjigi Moč tišine zapisal: »Če želiš slišati bitje svojega srca
in pretakanje krvi po svojih žilah, moraš biti v tišini.«
Naloga za drugi postni teden:
zapri se v svojo sobo, v svojo shrambo. Silvano Fausti je zapisal,
da shramba običajno nima oken, zato naj bo pri molitvi tvoje okno Jezus.
On naj bo tvoja luč, ki posveti v temo vsakdanjega življenja.
Takrat, ko je težko.
POGLOBIMO POSTNI ČAS 2020

Pon., 9. 3.
Frančiška Rimska
Tor. 10. 3.
40 mučencev
Sre., 11. 3.
Benedikt
Čet., 12. 3.
Inocenc I.
Pet., 13. 3.
Obletnica izvolitve
pp FRANČIŠKA
Sob.,14. 3.
Imenovan nadškof
ALOJZIJ Cvikl
Ned., 15. 3.
3. POSTNA
PAPEŠKA
NEDELJA

Ob 17. uri za+ Ludvika Breznika – po maši
srečanje članov ribniškega ŽPS-ta
Ob 17. uri
za + Marijo Mihelič
Ob 8. uri
za žive in + župljane
Ob 17. uri
za + Ivana, ml. Jamnika
Ob 17. uri pobožnost »Križev pot«
oblikujejo veroučenci 7. razreda
za + Hildo Mihelič
Ob 17. uri
za + Matildo Vanco - po maši
srečanje veroučencev 3. razreda in staršev
Ob 8. uri za + Jožefo in Ivana Arla ter starše
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Amalijo Petrun
Ob 11.30 za + Marijo Mavrič in vse + Mavričeve

OGLEDALO
Satan, ki je imel posebno veselje s tem, da je vse zmešal in zbegal, je nekoč
naredil ogledalo, ki ga je vedno spravljalo v dobro voljo. To ogledalo je kazalo
dobre in lepe stvari čisto majhne in zverižene, vse slabo pa je kazalo v nadnaravni
velikosti. Ogledalo je nosil po svetu in na njem ni bilo več niti ene dežele in niti
enega človeka, ki ne bi bil v ogledalu zmaličen.
Nekega dne se je satan nad podobo v ogledalu tako smejal, da mu je ogledalo
padlo iz rok in se razbilo na milijon drobnih koščkov. Orkan je raznesel te koščke
po vsej zemlji. Nekateri med njimi so bili tako majhni kot zrna peska in ti so se
zarili marsikateremu človeku naravnost v oči. Tak človek je videl na drugem
človeku samo to, kar je bilo slabega. Več drobcev ogledala je padlo na očala in
kdor si jih je nataknil, je imel velike težave s pravičnim presojanjem drugih ljudi.
Nekateri koščki so bili dokaj veliki in marsikdo jih je uporabil za šipe. Toda: kdor
je gledal skozi te šipe, je videl na drugih ljudeh samo njihove napake.
Ko je Bog videl, kaj se je zgodilo, je postal žalosten. Sklenil je, da bo ljudem
pomagal. Rekel je:
“Na svet bom postal svojega sina. On je prava podoba mene, moje ogledalo.
V njem odsevajo moja dobrota, pravičnost, usmiljenje, milina.”
Božji Sin je postal ljudem ogledalo. Vedno je kazal na dobro, ki je v ljudeh.
Celo na prevarantih, roparjih in zaničevanja vrednih ljudeh je odkril nekaj
dobrega.
Mnogi ljudje so ljubili to božje ogledalo in so mu z veseljem sledili. Drugi so se
jezili ter zgrabili božje ogledalo in ga razbili: Božjega Sina so namreč ubili. V
tem trenutku pa je čez svet zavel dober veter: Sveti Duh. Ta je milijone drobcev
ogledala razpihal po vsem svetu. Kdor dobi v svoje oko samo majčken delček
tega ogledala, je sposoben videti svet in ljudi takšne, kakršne jih vidi Bog.
Najprej opazi dobro in lepo. Vidi tudi, kar je slabo in hudobno, vendar ve, da
se tudi to da spremeniti.
Vprašanja za osebni razmislek
• Nekateri Jezusa na križevem potu žalijo, drugi ga pomilujejo.
Eni so izbrali hudobijo, drugi usmiljenje.
• Kako želim gledati na ljudi in na življenje?
Kakšen pogled bom izbral?
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

