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Ob letu sv. Jožefa … JOŽEFOV TEREN
V njegov svet sem vstopila v letih študija in od takrat vedno znova trkam nanj. Pa ne
le zato, ker sem že večkrat obnemela ob očetovski skrbi nazareškega svetnika.
Jožefov svet je čudovito preprost - minimalistična oprema, same bistvene stvari,
vztrajno in mestoma enolično delo, bližina, psalmi in pogovori, nekatera potovanja samo tisto, za kar razloči, da je potrebno, vredno, resnično, nepokvarjeno.
V zakotnem Nazaretu – gledano s človeškimi očmi – pravzaprav ni nič. Ne koristi niti
kraljevsko poreklo, saj Jožef kljub njemu ni poklican niti za preroka ali apostola, kaj
šele za kralja. Kako bi sploh klasificirali njegovo delovno mesto? Mož, oče in obrtnik?
Krizni upravitelj? Budni stražar, ki je skrbno skril dečka, da je ta mirno rasel pod
njegovo streho (vse do takrat, ko ga je na svoje veliko začudenje v puščavi odkril
hudič)? Tega dečka in njegovo mater, svojo ženo, ima Jožef najrajši na svetu.
Zanju je prevzel odgovornost in izpeljal jo bo do konca, do zadnjega giba … a ne
sam, v vsem se posvetuje z Jahvejem … v vsem … zato žena in otrok nikoli ne
oklevata – gresta, ko reče … ostaneta, ko reče … Ta otrok, ki ga je Jožef priznal za
svojega in mu tako zagotovil dom, mesto v družbi in Davidovi rodbini ter celo
zgodovinsko omembo v popisu sveta, ga kliče oče, in to tudi je, saj oče ni le tisti,
ki poraja sina, ampak tudi tisti, ki ga sprejme kot sina, Jezusu prikimava
Cantalamessa.
Angel prav temu preprostemu Judu naroči, naj otroku da ime in Jožef poskrbi, doda
(tudi sam zvest svojemu imenu), da v njegovi hiši skrito raste in napreduje ta silni
Bog rešuje. Skupaj s svojo ženo je prvi, ki veruje Vanj … prvi, ki gre za Jezusom
... prvi kristjan.
Jožef je tudi mož, ki mu pripada sreda. Sreda je zame tisti dan ko se moje nedeljsko
navdušenje že poleže … ko mi začno pojemati moči … ko je še zelo daleč do sobote,
do rešitve nekega vprašanja, do srečnega konca zgodbe. Sreda je Jožefov teren.
Vem, da je doživljal preizkušnje in včasih si želim, da bi se tudi meni v sanjah
razjasnile nekatere stvari. In kot v njegovem so bili tudi v mojem življenju pragovi, ki

sem jih prestopila in onkraj katerih stvari zame niso bile več iste. Eden izmed njih je
bil prag v Jožefov svet. Z srca vam želim, da bi ta čudoviti prag (čim večkrat)
prestopili tudi vi. Darja Šneberger Brežnik

ČLOVEK UPANJA (molitev iz svetišča sv. Jožefa v Montrealu)
Mogočni sveti Jožef! Vse svoje življenje si bil človek upanja. Pred težavami, ki si jih
srečeval – kot so bile na primer boleče okoliščine Jezusovega rojstva, beg v Egipt
in bivanje daleč od domovine – je bila tvoja moč v nezlomljivem upanju v Božjo
dobroto, moč in zvestobo.
Danes se z zaupanjem obračamo nate. Ti, ki si blizu Boga, zedini svojo molitev z
našo molitvijo. Prosi Jezusa, naj nas podpira v preizkušnjah, s katerimi se moramo
spopadati. Pomagaj nam premagati naše trpljenje in nam podari tisto moč, s katero
si premagoval težave, ki si se z njimi tudi ti srečeval.
Daj, da bo tudi nam – kot nekoč tebi – upanje luč in vodnik vsak dan našega
življenja. Amen.
Pon., 15. 2.
Klavdij
Tor., 16. 2.
Julijana Koprska
Sre., 17. 2.
PEPELNICA

Ob 17. uri
za + Antonijo Grubelnik
Ob 17. uri
za + Janka Zapečnika
Blagoslov pepela in pepeljenje
Ob 8. uri za žive in + župljane
Strogi post in zdržek
Čet., 18. 2.
Ob 17. uri
Frančišek Regis Clet za + Erno Pušnik
Pet., 19. 2.
Ob 17. uri Križev pot, nato daritev:
Konrad
za + Janeza Pongraca
Sob., 20. 2.
Ob 17. uri za + Hermino Karlatec ter
Sadot in perzijski muč vse + v družinah Šajstnik - Karlatec
Ned., 21. 2.
Ob 8. uri
za + Jožefo in Jožefa Zaveršnika
PRVA
Po neposrednem prenosu sv. maše po televiziji, radiju
POSTNA
ali drugih medijih, od 11.15 do 11.45, vabljeni k sv.
NEDELJA
obhajilu. Prosim, če se predhodno najavite! Hvala!
PASTORALNA SPODBUDA: V POGOSTIH POSTIH (2 Kor 11,27)
Sveti Hieronim je bil tudi velik spokornik in asket. Rad se je spominjal Gospodovih
besed, da je v nebesih večje veselje nad enim grešnikom, ki se spokori, kakor
nad devetindevetdesetimi pravičnimi, ki ne potrebujejo pokore (Lk 15,7). Za

zgled si je jemal apostola Pavla, ki pravi: »Jaz torej tako tečem, ne kakor na slepo,
se tako borim, ne kakor bi mahal po zraku; marveč zatiram svoje telo in ga
usužnjujem, da bi, ko evangelij drugim oznanjam, sam ne bil zavržen« (1 Kor
9,26-27).
Zato je kot odličen pripomoček na poti k svetosti stalno priporočal tudi post. V
pismu Juliji Evstohiji, voditeljici betlehemskih ženskih samostanov, opozarja svojo
naslovljenko na pasti, s katerimi se bo srečevala pri opravljanju svojega posta in pri
zdržkih, ki si jih bo nalagala: »Tudi če se dva in tri dni postiš, ne misli, da si boljša od
tistih, ki se ne postijo. Ti se postiš, pa si jezava, oni jé in dela prikupljiv obraz; ti z
ujedavostjo prebavljaš svojo nataknjenost in praznoto svojega želodca, oni se
zmerno hrani in Bogu hvalo daje. Zategadelj Izaija vsak dan kliče: ‹Nisem takega
posta izvolil!› In dalje: ‹Glejte, ob dnevih vašega posta se kaže vaša trma in vse, ki
so pod vašo oblastjo, zbadate. V pravdah in prepirih se postite in s pestjo bijete
ponižne!› Čemú se mi postite? Kakšen utegne biti post, če jezo, ne rečem, noč zaloti,
ampak luna célo pusti? (Namig na apostola Pavla: ‹Sonce naj ne zaide v vaši jezi›
(Ef 4,26).). ‹Glej nase in ne hvali se s padcem drugih, marveč s svojim dobrim delom›
(Pismo 22,37).«
Podobno opozarja svojo naslovljenko v pismu, ki ga je napisal rimski plemkinji
Celanciji: »Varuj se, da bi se imela za svetnico že samo zato, ker si se sicer začela
postiti in si nalagati zdržke. Takšna krepost je namreč dejansko samo pomoč za
dosego svetosti in ni sestavni del popolnosti. Predvsem pa bodi pozorna, da se nikoli
ne boš imela za zaščiteno pred rečmi, ki niso dovoljene, samo zaradi tega, ker
preziraš tudi takšne, ki so dovoljene. Vse tisto, kar daruješ Bogu, in je onstran gole
obveznosti iz pravičnosti, ti ne sme biti ovira za pravičnost, ampak ti mora pomagati
do nje. Kaj ti pomaga zatirati telo z zdržki, če se potem duša napihuje z ošabnostjo?
Mar nam biti mršavi od posta lahko prinaša kakšno zaslugo, kadar smo potem
modrikasti od zavisti? Mar je kakšna krepost ne piti vina, kadar smo potem pijani od
jeze in sovraštva? Hočem reči, navsezadnje, da so zdržki sijajna stvar in je mrtvičenje
telesa lepa in čudovita stvar samo takrat, kadar je pridruženo duši, ki je brez greha.
Rečem še več: Tisti, ki se hvalevredno in zavestno oklepajo kreposti zdržkov, ravnajo
grdo s svojim telesom prav zaradi tega, da strejo ošabnost duha, da uspejo spustiti
se, bi lahko rekli, s položaja ravnodušnosti in domišljavosti in biti sposobni
izpolnjevati Božjo voljo, kar doseže svojo popolnost predvsem v ponižnosti« (Pismo
148,22).
»Nič ni novega pod soncem,« bi rekel Pridigar (Prd 1,9), in naš pregovor pravi
»volk dlako menja, čudi ne«! Živimo sicer v zelo drugačnih časih, kakor je živel
sveti Hieronim, otepamo pa se vendar z istimi težavami kakor on sam. Naj postne
vaje tudi nam ne nastavljajo spotike, ampak naj nam resnično pomagajo na
poti spreobrnjenja in poboljšanja. škof Jurij

Pon., 22. 2.

Ob 17. uri
Sedež apostola Petra za + Vinka Strameca
Tor., 23. 1.
Ob 17. uri
Polikarp
za + Ano in Ludvika Breznika
Sre., 24. 2.
Ob 8. uri
MATIJA
Svetemu Duhu na čast – za pravilno odločanje
Čet, 25. 2.
Ob 17. uri
Valburga
za + Vido Arl
Pet., 26. 2.
Ob 17. uri Križev pot, nato daritev:
Aleksander (Branko) za + Atonijo Repnik
Sob., 27. 2.
Kvatrna sobota
Gabrijel ŽMB
Ob 17. uri za + Gabriela Kšela
Ned., 28. 2.
Ob 8. uri
za + Robertina – Tina Dobrila in starše
2.
Po neposrednem prenosu sv. maše po televiziji, radiju
POSTNA
ali drugih medijih, od 11.15 do 11.45, vabljeni k sv.
NEDELJA
obhajilu. Prosim, če se predhodno najavite! Hvala!
Slovenska karitas vabi k poglobljenemu obhajanju postnega časa
Na svoji spletni strani nas Slovenska karitas vabi k poglobljenemu obhajanju
postnega časa, pri čemer vam je lahko v pomoč brošura: Poglobimo postni čas
(https://www.karitas.si/wp-content/uploads/2021/01/2021-BrosuraPOGLOBIMO-POSTNI-CAS-1.pdf)
Vabijo vas k sodelovanju v akciji 40 dni brez alkohola (https://www.karitas.si/wpcontent/uploads/2021/01/2021-40dni_Zgibanka-1.pdf) in k sodelovanju v
dobrodelni
akciji
Ne
pozabimo
(https://www.karitas.si/wpcontent/uploads/2021/01/2021-Ne_pozabimo_zgibanka.pdf).
V sodelovanju z Mavrico so na Slovenski karitas tudi letos pripravili postni
koledar za otroke (https://www.karitas.si/wp-content/uploads/2021/02/2021Postni-koledar-za-otroke.pdf) s spodbudami za postne dni. Namenjen je otrokom
in njihovim družinam, rdeča nit pa je PRIJAZNOST. Vir: Slovenska karitas
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

