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»Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo samo
na daljavo preko spleta. … Dokler vlada ne bo sprejela ustreznega odloka in
dovolila versko izobraževalno dejavnost velja, da je izvajanje verouka in drugih
pastoralnih dejavnosti »v živo« prepovedano.« so zapisali naši škofje na
spletni strani Slovenske škofovske konference (SŠK).
Z veroučenci 7. in 8. razreda in njihovimi starši bomo v dneh od 19. – 24. 4. in
od 26. – 28. 4. ob 19. uri imeli srečanja združena s sv. mašo - sv. maša in
kateheza. Glede na epidemiološko sliko bo to naš »verouk« in priprava na prejem
zakramenta sv. birme.
Zato bo v teh dneh sv. maša namenjena samo njim.
Razdelili smo se v tri skupine po 6, starši z otrokom, ker le tako lahko zadostimo
predpisom NIJZ-ja in Slovenske škofovske konference (30 m2 na osebo oz. člane
istega gospodinjstva). Hvala za vaše razumevanje!
MOLITEV K SVETI DRUŽINI V LETU DRUŽINE
Jezus, Marija in Jožef,
v vas zremo sijaj prave ljubezni, na vas se obračamo polni zaupanja.
Sveta nazareška Družina, naredi tudi naše družine, za kraje prisrčnega sožitja,
za skupnosti molitve; naj bodo pristne šole evangelija in male domače Cerkve.
Sveta nazareška Družina, Naj v naših družinah nikoli več ne bo nasilja,
trdovratnosti in razdora; naj vsak, ki je bil ranjen ali pohujšan,
kmalu najde tolažbo in ozdravitev.
Sveta nazareška Družina, daj, da se bomo vsi zavedali, kako sveta in
nedotakljiva je družina in kakšno lepoto ji določa Božji načrt.
Jezus, Marija in Jožef, poslušajte in uslišite našo prošnjo! Amen.

Teden molitve za duhovne poklice od 18. do 25. aprila 2021
PRIPADAJ, IŠČI IN SE ODLOČI
3. velikonočna nedelja: Apd 3,13-15; Ps 4,2.4.7-8.9; 1 Jn 2,1-5; Lk 24,35-48
V evangeliju Jezus naroča apostolom, naj bodo priče njegovega trpljenja in
vstajenja in v prvem berilu se vidi, da so apostoli prav to nalogo vzeli zelo zares.
Naše temeljno poslanstvo je biti priča Jezusovega trpljenja in vstajenja. Da je
vstajenje nekaj izjemnega, ki zato potrebuje prepričljive pričevalce, zlahka
razumemo. Toda … zakaj je treba pričevati tudi za Jezusovo trpljenje in smrt?
Kaj je posebnega pri Jezusovem trpljenju in smrti? To, da ju je sprejel iz ljubezni
do nas, za naše odrešenje. Tega v začetku apostoli niso razumeli, zato so
Jezusovo trpljenje jemali kot nesrečni in nesmiselni konec Jezusovega podviga.
Zato tudi niso mogli sprejeti novice o njegovem vstajenju. Ko pa so enkrat
razumeli, da Jezusovo trpljenje ni bilo nesreča, ampak najvišje uresničenje
Božje ljubezni do nas, ljudi, so začeli razumevati in sprejemati tudi
vstajenje. Prvo in drugo se je zgodilo za naše odrešenje. To je temeljna vsebina
pričevanja, h kateremu smo poklicani vsi. V Cerkvi ni poklicnih pričevalcev,
škofov in duhovnikov, »profesionalcev«, ampak je k temu poklican vsak
kristjan. Pač pa je posebna naloga duhovnikov, da nas za to usposabljajo.
Usposabljajo nas, ko nam razlagajo našo vero in nas v njej potrjujejo. V okolju, ki
je neverno, to potrjevanje močno potrebujemo. Čisto drugače pričuje nekdo, ki je
srečen in vesel, da sme biti kristjan in svojo vero ceni kot veliko dragocenost in
vrednoto, kakor tisti, ki sam ne ve, zakaj je (še) kristjan. Ne pričuje pa se samo z
utemeljenim in razumnim govorjenjem, ampak s celotno držo in prepričljivim
življenjem. To je druga naloga duhovnikov: da nas usmerjajo, da nismo
kristjani samo v izjavah, ampak v dejanjih. Zato je vloga duhovnikov v
krščanski skupnosti tako nepogrešljiva: usposabljajo nas za krščansko
pričevanje. V prvem berilu pa apostol Peter očita Judom, da je bil Pilat, ki je bil
tujec, Rimljan, bolj pošten in pravičen do Jezusa, kakor oni, ki so bili njegovi rojaki
po narodnosti in veri. Včasih se tudi nam zgodi, da smo do svojih duhovnikov
zahtevnejši, bolj kritični, nepotrpežljivi in zato tudi krivični, kakor smo do drugih
ljudi. Če si želimo, da bi imeli dovolj duhovnikov in da bi se za ta poklic
odločali tudi mladi iz naše župnije, jim moramo pokazati, da smejo računati
na podporo, razumevanje, sočutje, sodelovanje in tudi potrpljenje svojih
vernikov, če je kdaj potrebno. nadškof Anton Stres
Sob., 24. 4.
Marijin spomin

Ob 19. uri
za + Terezijo Kumer

Ned., 25. 4.

NEDELJA DOBREGA PASTIRJA
Ob
8.
uri
za
vse + Bizjakove in ostale sorodnike
4.
Ob 10. uri na Sv. Antonu
VELIKONOČNA,
za + Lešnikove starše Albino in Franca

NEDELJA

Apd 4,8-12; Ps 118,1.8-9.21-23.26.28-29; 1 Jn 3,1-2; Jn 10,11-18
Četrta velikonočna nedelja je tudi nedelja Dobrega pastirja. Dober ni samo zaradi
tega, ker pozna svoje ovce. Nekateri celo vadijo svoj spomin, da bi čim bolje poznali
določene skupine ljudi, in s tem naredili vtis nanje, da so zanje pomembni. Ne, Jezus
je Dobri pastir, ker je pripravljen dati življenje za svoje ovce. Pastir, ki da
življenje za svoje … Pri Jezusu ne gre samo za pripravljenost. Njegove besede niso
leporečje, čeprav bi si morda včasih to želeli, saj bi potem ne bile tako zavezujoče.
Ne. Njegove besede samo povzemajo njegovo življenje, njegove odnose, njegovo
daritev. Dobesedno zares so bile te besede izpolnjene v njegovi daritvi na križu, kjer
je ostal pastir, ki daje življenje za svoje. Nikogar ni izključil, nikogar preklel, nikogar
zavrgel. »Oče, odpusti jim!« Duhovnik, ki v plamenih daritve ostaja duhovnik, ki
daruje sebe za grehe ljudstva. Duhovnik, ki postane živa priča ljubezni do Očeta in
do svojih. Dati življenje za svoje … Naša prva misel je, da tega nismo sposobni.
Saj se bojimo že neprijazne besede, zavrnitve, izključenosti. Da pa bi dali življenje,
to je prevelika zahteva. V tem ne moremo slediti svojemu Učitelju Jezusu. A
mučeništvo in s tem vrhunec izpovedi vere se ne začne z darovanjem življenja, s
prelitjem krvi, z nasilno smrtjo zaradi Kristusovega imena. Ne. Pričevanje (in to je
temeljni pomen besede mučenec v grščini) se začne z življenjem za. Jezus je
najprej ves živel za ljudi. Tako se jim je razdajal, da z učenci še jesti niso utegnili,
pravi evangelist Marko. Tudi Cankarjeva mati ni prelila krvi za svoje otroke, a vendar
je dozoreli Ivan v njenem življenju za otroke ugotovil, da so živeli iz nje ne samo po
rojstvu, ampak je dejansko živela zanje: »Zdaj vem, tvoje meso smo jedli in tvojo
kri smo pili.« To je središče pričevanja za Jezusa Kristusa, ki ga svojim otrokom
dajejo starši, in to je tudi jedro duhovnikovega pričevanja za Jezusa. In konec
koncev je temeljna odločitev tistega, ki ga Jezus kliče v kakršno koli obliko hoje za
njim, tudi v duhovništvo in redovništvo … odločitev, da bo hodil za njim … da bo živel
zanj in za tiste, ki mu bodo podarjeni … da se bo navzel vonja po njih, kakor pravi
papež Frančišek. To je vsakdanje pričevanje življenja, iz katerega sije nepreklicna
odločitev zanj, ki je naš večni veliki duhovnik. In to je tudi tisto pravo mučeništvo, v
katerem ni mučilnih priprav in ne krvi, pa vendar je eno samo darovanje zanj in zaradi
njega. Če bomo znali tako živeti zanj in za njegove, bomo pripravljeni zanj tudi umreti,
če bo to potrebno. Če bomo tako pričevali zanj, bomo tudi prepričali tiste, ki se
odločajo, ali bi mu sledili in tudi sami postali njegove priče. nadškof Stanislav Zore

Čet, 29. 4.
Katarina Sienska
Pet., 30. 4.
Pij V.
Sob., 1. 5.
JOŽEF, delavec
Ned., 2. 5.

5.
VELIKONOČNA
NEDELJA

Ob 19. uri
za + Antona Miheliča
Ob 19. uri
za + Janeza Pongraca
Ob 19. uri za + Ignaca Kaiserja

Praznik dela – d. p.

Ob 8. uri
za + Janka Sgerma
Ob 10. uri na Sv. Antonu za + Čavkove starše:
Elizabeto in Mihaela Kanopa

Molitev za nove duhovne poklice
Gospod Jezus, božji pastir duš, ti si poklical apostole, da bi postali ribiči ljudi.
Pritegni tudi danes k sebi goreče in plemenite fante iz naših družin
ter jih naredi za svoje učence in služabnike.
Zbudi v njih željo po odrešenju vseh ljudi,
za katere na naših oltarjih vsak dan obnavljaš svojo daritev na križu.
Pokaži jim, Gospod, vse pokrajine,
kjer toliko naših bratov in sester prosi za luč resnice in gorečo ljubezen.
Naj odgovorijo tvojemu klicu, postanejo sol zemlje in luč sveta.
Na zemlji naj nadaljujejo tvoje delo odrešenja
in gradijo tvoje skrivnostno telo, ki je Cerkev.
Tudi številna in velikodušna srca deklet, milostno pokliči, Gospod.
Vlij jim hrepenenje po evangelijski popolnosti
in zbudi v njih željo, da se bodo zaradi služenja tvoji Cerkvi, ubogim in bolnim,
žrtvovale z vsem žarom in z vso močjo tvoje ljubezni. Amen.
Očenaš, Zdrava Marija, Slava Očetu …
… molimo, da bi tisti mladi, ki jih Gospod kliče, to prepoznali v skupnosti vernikov in
odkrivali lepe zglede … Molimo za to, da bi mladi pogumno iskali svojo življenjsko
pot in se ne prestrašili Gospodovega klica v posvečeno življenje … Molimo tudi zato,
da bi znali prav razločevati Božji klic in se tudi jasno odločili. Sodobna miselnost
pokaže, kako se mnogi težko dokončno odločijo za poklic – naj bo to za poročenost
ali za posvečenost. Z močjo Božje milosti ter s prizadevanjem krščanske skupnosti
– župnij in družin –, bodo mladi dobili moč za prave in dokončne odločitve, za
izpolnitev Božje volje. Franc Šuštar, ljubljanski pomožni škof
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

