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MOLITEV K MATERI BOŽJI
V brezmadežnosti spočeta si sijaj neba in zemlje.
Kot Božja porodnica si moja duhovna mati in vzgojiteljica Cerkve.
V koordinatah sveta si kraljica miru.
Umrlim dušam si zvesta priprošnjica pred prestolom Najvišjega.
Za nas zemljane moliš pred obličjem svojega Sina,
naj se nas usmili in nas blagoslavlja.
Na mnogih milostnih krajih tega sveta
krepiš ponižane in razžaljene.
Opozarjaš na izvoljenost človeka in
kličeš svoje otroke v objem Večnega in Edinega.
Hvala, ker si sprejela povabilo troedinega Boga in
dala življenje Jezusu.
Brez tvoje privolitve se Zveličar ne bi rodil in
ne bi bilo našega odrešenja.
Za ceno njegove smrti smo ljudje odkupljeni večne pogube.
V premišljevanju Božjih skrivnosti v svojem srcu
si stavila na človeka.
Stavila si name, na moje brate in sestre, in nas nisi zavrgla.
Kot nobena mati ne zavrže svojih otrok.
V pričevanje ljubezni, ki vedno je.
Tudi sam želim biti čisto tvoj –
moja Mati križa, Božjega utripa in neminljive modrosti.
Naj pod tvojim varstvom, korak za korakom,
dozorevamo za čast nebeškega dvora.
Peter Millonig, ZASIDRAN V VERI

Pon., 13. 5.
Fatimska
Mati Božja
Tor., 14. 5.
Bonifacij
Sre., 15. 5.
Zofija (Sonja)
Čet., 16. 5.
Janez Nepomuk
Pet., 17. 5.
Jošt
Sob.,18. 5.
Janez I.
Ob 8.30 čiščenje
župnijske cerkve …
Ned., 19. 5.

5.
VELIKONOČNA
NEDELJA

Pon.,20. 5.
Bernardin Sienski
… nadaljevanje
»devetdnevnice«
do 23. 5. 2019
Tor., 21. 5.
Krištof Magallanes
Sre., 22. 5.
Marjeta Kasijska

Ob 18. uri šmarnice za otroke
Ob 19. uri za + Štefanijo Stramec in
vse + Hudernikove - Baronove
Ob 18. uri šmarnice za otroke
Ob 19. uri za + Jožico Šantl
Ob 18. uri šmarnice za otroke
Svetovni dan družine – ob 19. uri
za + Dominika Pokeršnika in starše
Ob 19. uri - šmarnice za otroke
za + Marijo in Janka Breznika
Ob 18. uri šmarnice za otroke
Ob 19. uri za vse + Žigartove
Ob 17. uri v Josipdolu za + Metodijo Ostruh ter
Antona in sina Branka
Ob 18. uri SV. SPOVED za prvoobhajance
Ob 19. uri za + Franca Švajgerja, obl., starše:
Marijo in Lenarta ter Frančiško in Feliksa Pokeršnika
Ob 8. uri za + Magdaleno Praznik, obl. ter
Ivana, Rezko, Sonjo in Petra
Ob 10. uri na Sv. Antonu za + Edvarda Petruna in
vse + na Kuternikovem
Ob 11.30 za + Romano Urnaut in moža Ferdinanda ter
starše Mavrič
Spomin: za + Terezijo Pisnik, Pavlo in Rudija Puz ter
Toneta Hozjana
Ob 18. uri »skušnja« - srečanje s škofom
birmovalcem msgr. mag. Alojzijem Cviklom DJ
Ob. 19. uri za + škofa dr. Maksimilijana Držečnika ter
dušna pastirja Alojza Vrhnjaka in Franca Bračiča
Za + Jožefo in Gregorja Miklavca ter 3 brate in 3 sestre
Ob 18. uri šmarnice za otroke
Ob 19. uri za + Frančiško Podlesnik
Ob 18. uri šmarnice za otroke
Začetek tridnevnice za prvoobhajnce in starše
Ob 19. uri za + starše Antonijo in Ivana Vodušeka ter
sorodnike

Čet., 23. 5.
Socerb
Pet., 24. 5.

MARIJA
POMAGAJ
Sob., 25. 5.
Beda Častitljivi
Ned., 26. 5.

6.
VELIKONOČNA
NEDELJA

Ob 18. uri šmarnice za otroke
Ob 19. uri za + starše Novak, brata in Katarino Blažič
ter Anito Vezonik
MARIJA, POMOČNICA KRISTJANOV
Ob 18. uri šmarnice za otroke
Ob 19. uri za + starše Milko in Antona Grubelnika ter
vse + na Orozlovem
Ob 10. uri SLOVESNOST SV. BIRME
Na čast »MARIJA POMAGAJ« za dušno in telesno
zdravje birmancev, birmskih botrov in staršev
Ob 8. uri na Sv. Antonu za + Dušana Kovača in
vse + Kovačeve
Ob 10. uri SLOVESNOST SV. OBHAJILA
Na čast »MARIJA POMAGAJ« za dušno in telesno
zdravje prvoobhajancev, krstnih botrov in staršev
za + Dragico Laznik

Birma in prvo obhajilo:

Letos bo 14 otrok (9 deklic in 5 dečkov) pristopilo k prvemu obhajilu …
24 (15 deklet in 9 fantov) pa k birmi.
 20 maja ob 18.00 nas bo obiskal škof birmovalec nadškof metropolit
msgr. mag. Alojzij Cvikl DJ. Z birmanci bo opravil »skušnjo«. Le-tej bo
sledila sv. maša h kateri ste vabljeni vsi: birmanci, starši, krstni in birmski
botri. K tej daritvi vabim tudi vse »duhovne botre«, ki ste v tem letu
priprave molili za svojo/ega birmanko/ca. Ob koncu daritve jim boste
izročili škatlice z rožnim vencem, ki ste jih prejeli ob vaši odločitvi za
duhovno spremljanje v molitvi. Prosim vas, da se zagotovo udeležite
daritve in osebnega srečanja z birmako/cem! Ta večer nadaljujemo tudi
z drugim delom devetdevnice, ki bo potekala do 23. maja.
 V sredo, 22. maja, z večerno daritvijo, pa začenjamo tudi tridevnico pred
prvim svetim obhajilom.
Molitev koncilskih očetov;
v: Youcat, Molitvenik za mlade

Božji kruh, prišel si med nas,
da bi te lomili in uživali.
Prelil si svojo kri,
da bi nas očiščevala
in hranila s svojo močjo.

Sveti Duh, bodi pri nas,
pridi v naša srca s svojo milostjo.
Nauči nas, kaj naj storimo,
pokaži nam, kaj naj mislimo,
pokaži nam, kaj moramo narediti.

Oprosti nam,
da smo bili tako dolgo hladni
do tvoje prelite krvi.
Pomagaj nam,
da bomo svojim otrokom
znali kazati pot do tvojega oltarja.

Ti ljubiš resnico nad vse,
ne dopusti, da bi zabrisali,
kar si ti uredil.
Nevednost naj nas ne ovira,
odobravanje naj nas ne zavede,
napačni obziri naj nas
ne zmedejo.
Naj bomo v tebi in se v ničemer
ne oddaljimo od resnice.
Amen.

MARIJA POMAGA

Kateri katoliški Slovenec se ob imenu »Pomočnica kristjanov« takoj ne spomni
na osrednjo slovensko božjo pot – Brezje, »veliko slovensko zdravilišče«?
»Marija Pomagaj« na Brezjah! Kolikeri Slovenci so se tukaj ob ljubeznivi Marijini
podobi z Detetom Jezusom v naročju nasrkali nove duhovne moči in lepote,
včasih že čisto poteptane in globoko zasute. Kako živo govori romarju ta milostna
podoba o resnični vlogi, ki jo ima Marija v Cerkvi, v celotnem občestvu kristjanov!
Še ko se romar poslavlja od oltarja »Marije Pomagaj«, ga Marijine usmiljene in
dobrotne oči ne nehajo spremljati – in zdi se, da tiho kažejo na Božje Dete v
Materinem naročju in ustnice molče šepečejo besede iz Kane Galilejske:
»Karkoli vam Jezus poreče, storite!«
Pri Mariji Pomagaj znova najdejo pot do »reke živih voda«, do zakramentov, že
leta in leta pozabljenih in zanemarjenih. In vračajo se na svoj dom kakor prerojeni.
Spet drugi se tu, ob Mariji Pomočnici nadihajo nove duhovne svežosti in odidejo
v svoje vsakdanje življenje s trdnejšimi koraki, pogumnejši in potrpežljivejši na
kdaj tako utrudljivi poti križa, ki pa za Križanim Gospodom vodi skozi trpljenje v
poveličanje.
Temu je treba pridružiti še eno: Brezje leži v tistem kotičku slovenske zemlje, o
katerem poje Prešeren: »Dežela kranjska nima lepšga kraja, kot je z okoljšnjo
ta, podoba raja.« tako Slovencem že sam naziv »Marija Pomočnica« poleg
središčnih stvarnosti vere nehote prebuja hkrati tudi očarljivo podobo bogastva
naravne lepote, kakršne se je v mladosti nasrkal knez slovenskih pesnikov – in
te lepote so kakor znamenje in odsev lepote nje, ki je deviška Mati »najlepšega
med vsemi človeškimi otroki«. B. sl. Anton Strle je bil velik častilec Marije Pomagaj
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

