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SV. JERNEJ, apostol … »Glej, pravi Izraelec, v katerem ni zvijače.«
Mnogokrat se mi zazdi, da prevod Svetega pisma ni ustrezen. Pa ne, da bi dvomil v
znanje in strokovnost prevajalcev … a časi so se v dveh tisočletjih le eno majčkeno
spremenili, se vam ne zdi? In ljudje nikakor ne govorimo tako poštirkano kot nekdaj.
Če je Trubar za Natanaela še lahko prevajal, da v njem ni Falshie, ter sta Dalmatin
in Japelj prevedla, da tudi goljuf ni, je v današnjih časih prevesti, da v njem ni
zvijače, naravnost naivno.
A zdi se mi, da je Jezus Natanaelu rekel prav to: »Naivnež!«
Danes imamo to besedo za zmerljivko, žalitev. A ker trdno verjamem, da Jezus
nikogar ne žali, pač pa vedno pove resnico, potem tudi biti naiven ni narobe. Ne
rečem, da se naivnemu človeku dobro godi. Prej nasprotno. A ni narobe biti naiven
– zaupati ljudem. Verjeti, da ti želijo dobro. Da ti ne lažejo. Da te ne varajo. Da nimajo
nič za bregom.
O, ubogi naivnež! O, ubogi tepec naivni! Kako te bodo ljudje izkoriščali! Kako se ti
bodo posmehovali! Kako te bo življenje teplo in kako razočaran boš znova in znova!
A videl boš nebesa odprta in Božje angele hoditi gor in dol nad Sinom človekovim!
Bodi torej človek, v katerem ni zvijače! Kristjan! Naivnež!
A tudi preprost kot golob in zvit kot kača! Gregor Čušin
Od 22. 8. do 4. 9.
bom »zdoma« …

Ned., 29. 8.

22. NEDELJA
MED LETOM

Ta čas me bosta nadomeščala: g. župnik z Mute:
Marko Drevenšek (02/876 11 77 ali 041/559 549) in
g. župnik iz Vuhreda: dr. Ivan Rojnik (02/887 15 07)
Ob 8. uri
za + Ivana Miheliča
Ob 10.uri na Sv. Antonu
za vse + Skralovnikove in Nagličeve
Z vami bo duhovnik
iz salezijanske skupnosti v Mariboru

Ned., 5. 9.

23. NEDELJA
MED LETOM ANGELSKA,
KATEHETSKA
NEDELJA

Ob 8. uri
za vse + Brišnikove in Jerebove
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Stanislava Kramljaka
Ob 11.30 (izjemoma)
za + Marijo Iršič, obl. in Franca ter hčerko Štefko
po maši vpis prvošolcev v veroučno leto 2021/22

Vzgoja je umetnost. Poleg znanja potrebuje prostor za naš navdih.
Je likovna podoba sredi nastajanja … in je glasba sredi nastajanja.
Včasih brezizrazna … drugič polna čustev. Včasih všečna … drugič ne.
S podobnim opisom lahko govorimo o odnosih v procesu vzgoje.
In podobno se v glavah staršev dostikrat odvijajo tudi najrazličnejše misli,
razmišljanja: Kako lepo je pričakovati še nerojenega otroka … Kako lepo ga je
sprejeti medse … Kako enostavno je vse skupaj videti, ko gledamo iz druge
roke … Kako zapleteno je, ko enkrat ne opazujemo več samo otrok drugih in
moramo razreševati situacije pri svojih … Kako normalno je, da se učimo,
študiramo mnogo let, saj si želimo znanja o določeni stroki. Po drugi strani pa si
želimo ustvariti družino in se nam včasih zdi odveč, da bi si o tem kaj prebrali.
Češ »saj je to tako ali tako nekaj naravnega in temu bomo kos« … In kako lepo,
da naši otroci niso samo predmet znanosti, ampak osebe, ki rastejo z našo
pomočjo in ob naši osebnosti.
Znanje ni vse, a tudi brez njega ne gre Markovo razmišljanje o vzgoji
V okviru poklicnega udejstvovanja se večkrat srečujem z iskanjem novih
sodelavcev. Vedno bolj spoznavam, da je pridobljeno osnovno znanje sicer
nujno, vendar je zgrajen človek vreden še veliko več. Znanje je namreč mogoče
načrtno razvijati v povezavi z delovnim mestom, spreminjati človeka v njegovi
odrasli dobi pa težje. Če narišem vzporednice tega spoznanja s starši in vzgojo
otrok, se mi izrišeta dve stvari: Že pri storilnostno naravnanem podjetju so poleg
znanja pomembne tudi druge kompetence zaposlenih, še toliko bolj je pri vzgoji
otrok pomembno, da smo starši dorasli svoji vlogi ne le po znanju, ampak na
vseh ravneh človekove »usposobljenosti«.
Za starševstvo se usposabljamo celo življenje. Vsaka izkušnja, veščina, drža
lahko prinese navdih ali primerno metodo za vzgojo otrok. Če pri osebni rasti vsaj
prelistamo kakšno primerno knjigo, ki nam odpre prava vprašanja in nam pomaga
ustvari lastno mnenje, pa je priprava še boljša.

“Ko pride srečni trenutek, da nastopimo »delovno mesto« starša, pa se pravo
učenje vsekakor šele dobro začne. Kot eden od staršev sem včasih v znanju
počutim nekonkurenčnega svoji ženi. Pomiri me misel, da morda nosim v
rokavu kakšnega drugega aduta v obliki izkušnje ali veščine.”
Starši postanemo z dnem, ko se nam rodi prvi otrok Andrejino razmišljanje o
vzgoji
Narava ima res svojo voljo. Ob rojstvu otroka nam na primer ne podari navodil za
uporabo, tako kot jih dobimo pri stvareh, ki jih je mogoče kupiti. Predvideno je, da
bo odrasli znal poskrbeti za otroka. Ko torej razmišljamo o vlogi starša, nas pri
tem največkrat vodi notranji občutek, ki je zgrajen iz prejetih vzorcev primarne
družine, partnerskih odločitev, splošnega razmišljanja … Ta notranji občutek nam
pomaga tudi pri oblikovanju našega avtentičnega družinskega življenja. O njem
pa se moramo vedno znova spraševati, ga opazovati, raziskovati, vzdrževati.
Tako kot katerokoli drugo stvar v življenju. To je namreč del odgovornega
starševstva.
Prijetno sobivanje
Maria Montessori (v knjigi Skrivnost otroštva) sicer pravi, »da odrasli otroka ali
najstnika ni nikoli zares razumel. Odtod tudi izvira nenehen boj med njima.«
V razpravi omenja, da zdravila za ta boj ni tako enostavno najti. Ga je pa treba
iskati. Najprej pri sebi. Dokler iščemo, smo na dobri poti. Na tem mestu ni zaman
svoje občutke dograditi z znanjem tistih, ki morda o tem več vedo in jim
zaupamo. Pa naj si bo to knjižno gradivo, spletni mediji, predavanja, nasveti
dragih ljudi.
“Prehojena pot postane lažja, če vsaj približno vemo, v katero smer bi radi prišli
in kaj je za našo družino sprejemljivo in kaj sploh ne.
Poleg tako pomembne vztrajnosti na tej poti.
Vztrajnost, ko je vse v redu, še bolj pa, ko ne gre najbolje.”
Jesper Jull omenja (v knjigi Od poslušnosti do odgovornosti) primer, ki se dotika
zgornjega zapisa. »Včasih mora umetnik ustvarjati sliko tudi tedne, mesece,
leta; se boriti s platnom, preden jo, če je proces uspešen, razglasi za
dokončano. Vsi drugi razen umetnika jo lahko na kateri koli poljubni stopnji
tega procesa zaznajo kot dobro ali slabo. Tisti med nami, ki nismo umetniki,
bomo preigravali podobne procese, vendar bomo namesto platna imeli
pred seboj medosebni prostor.«
Zdi se, da se pri vzgoji dogaja podobno kot pri ustvarjanju slike, kjer je pomemben
tako proces kot sam izdelek. Umetniku znanje narekuje, da upošteva določene

slikarske zakonitosti, a ustvarja lahko le, če pušča prostor tudi svojemu navdihu.
Tudi otroci, ki so platno sredi nastajanja, so pomembni v vsakem trenutku.
“Otrok ni izdelek, ki ga naročimo in dobimo,
ampak človek, ki ga oblikuje vsa prehojena pot.”
Dvomi v smislu »kaj bodo pa drugi rekli, ko vidijo, da moj otrok počne to ali ono«
so s tega vidika neumestne, saj izhajajo iz predpostavke, da vidimo otroka le s
perspektive odrasle osebe, pozabljamo pa na pot, na proces nastajanja nove
stvaritve. In v tej luči, je tudi prostora za »navdih« staršev pri vzgoji otrok veliko
več. Vir: Iskreni.net
Teden vzgoje bo letos od 5. 9. do 12. 9. 2021.
Osrednja tema je: Svetovno vzgojno zavezništvo.
VEROUČNO LETO 2021/2022 …
✓ Starši prvošolcev! Vabljeni k daritvi – sv. maši v nedeljo, 5. 9. 2021 ob
11.30 in nato k vpisu v veroučno šolo!
✓ Veroučenci! Novo veroučno leto začenjamo s Tednom vzgoje! Vabljeni
k daritvi – sv. maši in k blagoslovu šolskih torb, ki ga bo moč prejeti na
kateri koli dan v tednu, vse tja do sobote, 11. 9. 2021.
✓ Starši! Izberite si z otrokom en dan v tednu in skupaj z njim prinesite
torbo k blagoslovu.
V »Navodila slovenskih škofov za vzpostavitev javnega bogoslužja v slovenskih
cerkvah v času epidemije COVID-19, z dne 4. 5. 2020«, so slovenski škofje pod
točko 6 zapisali, da verniki dolžnost nedeljske svete maše izpolnijo tako, da
se udeležijo svete maše enkrat v tednu na kateri koli dan. Zato bomo, dragi
veroučenci in starši, liturgične listke delili vse dni čez teden, od nedelje do sobote.
Pon., 6. 9.
Zaharija
Tor., 7. 9.
Regina
Sre., 8. 9.

MARIJINO
ROJSTVO
MALI
ŠMAREN

Ob 19. uri
za + Hildo in Vilija Poročnika
Ob 19. uri
za + Gregorja Švajgerja
DAN ČEŠČENJA, MOLITVENI DAN
v župniji Ribnica na Pohorju
Od 7. ure dalje izpostavljeno Najsvetejše …
Ob 8. uri Bogu in Devici Mariji na čast
za dušno in telesno zdravje
Ob 11.30 za + Antonijo Pušnik
Ob 19. uri za + Jožefo in Jožefa Zaveršnika ter
vse + na Rotovem

Čet, 9. 9.
Peter Klaver
Pet., 10. 9.
Nikolaj Tolentinski

Sob., 11. 9.
Prot in Hijacint
Ned., 12. 9.

24. NEDELJA
MED LETOM

Ob 19. uri
za + Antona Miheliča
DAN ČEŠČENJA, MOLITVENI DAN
v župniji sv. Anton na Pohorju
Od 8.30 dalje izpostavljeno Najsvetejše …
Ob 9. uri za + Branka Vodušeka
Ob 10.30 za + Magdaleno Horvat Kovač
Ob 19. uri
za + starše: Alojzijo in Jožefa Ladineka ter brata Alojza
Ob 19. uri
za + Milana Lesjaka in Antona Ladineka ter
Justino in Jožefa Vajsa
Ob 8. uri
za vse + Sebančeve in Slemenjakove
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Jožefo in Antona Reka ter sina Franca in Stanka

Škofijski molitveni dan za nove duhovne poklice ,
za svetost in stanovitnost poklicanih
V soboto, 11. septembra 2021, bo potekal že tradicionalni škofijski molitveni dan
za duhovne poklice. Z geslom »Pripadaj, išči in se odloči« želimo nagovoriti
slehernega vernika, zlasti pa še molivce za nove duhovne poklice kakor tudi
mlade pred življenjsko odločitvijo.
Pripadaj: Kličimo odrasle, naj se pridružijo skupnosti molivcev in z redno molitvijo
oblikujejo ugodno okolje za rast duhovnih poklicev. Kličimo mlade, naj stopijo v
krog Jezusovih prijateljev, ki se ne zadovoljijo s plehkim površinskim življenjem,
temveč sprejmejo nase napore, se spustijo v globino, da bi lahko zaslišali sebi
namenjen klic večne Ljubezni ter nanj pogumno odgovorili.
Išči: Kličimo mlade, naj iščejo in spoznavajo svoje bistvo, sprejmejo darove,
svoje meje …, da bi spoznali Božji načrt za svoje življenje. Naj vztrajajo in iščejo,
dokler ne najdejo mesta in poslanstva, ki ga je Bog zanje pripravil! Kličimo
odrasle, naj ne mirujejo, temveč naj stalno iščejo, kako pomagati mladim, da bodo
lažje prepoznali svojo poklicanost; naj iščejo in pridobivajo nove molivce, nove
sodelavce pri delu za poklice, za spremljanje mladih …
Odloči se: Kličimo mlade, naj svoje življenje izročijo v Božje roke; naj se ločijo
od »hotela mama«, naj ne odlašajo s svojo življenjsko odločitvijo in je ne
prepuščajo življenjskemu toku, temveč se pogumno podajo na pot razločevanja
življenjske poklicanosti ob izkušenem duhovnem spremljevalcu ali spremljevalki;

kličimo, naj potem, ko so dovolj časa posvetili razločevanju in prečiščevanju
poklica, naredijo dokončno odločitev in jo pogumno uresničijo. Kličimo odrasle,
naj se osvobodijo brezbrižnosti, mlačnosti, nezanimanja … ter se odločijo, da
bodo soustvarjali in oblikovali skupnost, ki bo ugoden prostor, v katerem bodo
mladi lahko prepoznavali svojo osebno poklicanost in morebiten duhovni poklic.
Zaradi nepredvidljive »korona situacije« bo molitveni dan tudi letos potekal po
dekanijah mariborske nadškofije. Molitev in sveto mašo bomo sicer obhajali ob
različnih urah in na različnih krajih, v duhu pa bomo združeni v isti goreči prošnji
za velike potrebe svoje krajevne Cerkve, kot so duhovni poklici.
Molitveni dan za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost bo v večini
dekanij potekal istočasno, se pravi na sam dan molitve, 11. septembra 2021.
Molitvena ura ob 9.00 in nato ob 10.00 somaševanje bosta ta dan na
naslednjih mestih: Maribor - stolnica (dekanija Maribor), Mežica (dekanija
Dravograd - Mežiška dolina), Ptuj - sv. Peter in Pavel (dekanija Ptuj), Ptujska
Gora (dekanija Dravsko Polje), Remšnik (dekanija Radlje - Vuzenica), Sv. Jurij v
Slovenskih goricah (dekanija Sv. Lenart), Svečina (dekanija Jarenina), Studenice
(dekanija Slovenska Bistrica), Velika Nedelja (dekanija Velika Nedelja).
Za dekanijo Stari trg bo molitveni dan potekal na praznik Marijinega rojstva, 8.
septembra 2021, v cerkvi na Homcu pri Slovenj Gradcu. Ob 18.00 bo molitvena
ura in ob 19.00 sveta maša. Center za duhovne poklice
Pon., 13. 9.
Janez Zlatousti
Tor., 14. 9.

Ob 19. uri
za + Franca Vidmarja in starše
POVIŠANJE SV.KRIŽA
Ob 19. uri za + Štefanijo Krautberger
Sre., 15. 9.
Ob 8. uri na čast Sv. Duhu …. za izpolnitev pričakovanj
Žalostna Mati Božja ter za dušno in telesno zdravje
Čet, 16. 9.
Ob 19. uri
Kornelij in Ciprijan za + Jožeta Zapečnika in vse + Zapečnikove
Pet., 17. 9.
Ob 19. uri
Robert Bellarmin
za + Hildo Mihelič
Sob., 18. 9.
Ob 19. uri
Jožef Kupertinski za + Marjeto in Antona Ogrina in sina Zvonka ter
Marijo in Antona Prassnitza
Ned., 19. 9.
Ob 8. uri
25. NEDELJA za + Barbaro Šmid
Ob 10.uri na Sv. Antonu
MED LETOM
za + Zdravka Osrajnika in sina Karla

»Nisi sam, Gospod je s teboj!« br. Štefan Kožuh, kapucin
No, v nekem trenutku, ki je bil zares milosten – in ta se je zgodil zelo na začetku
mojega redovniškega in duhovniškega življenja – me je moral nekdo v moji
nemoči ob pripravljanju duhovne obnove za skupnost redovnih sester, ki živijo v
klavzuri in se obilno posvečajo molitvenemu življenju, krepko potrepljati po rami
in mi reči: »Štefan, zaupaj, saj bo šlo. In veš, zakaj? Ker nisi sam, Gospod je
s teboj!« Ta krepka beseda – in pomislite: izrekel jo je učenec svojemu učitelju
– je zadostovala, da se je stanje duha spremenilo in je priprava stekla; čas,
preživet s sestrami, je bil milosten.
Šele tedaj sem se hvaležno zavedal navdiha, da sem si za na pot svojega Bogu
posvečenega življenja izbral besede: »V Gospoda zaupam.« Verjamem, da bo
lahko vsak od vas, če bo le malce pobrskal po svoji preteklosti, odkril kakšen svoj
skok zaupanja v Gospoda, ki mu je dal zalet za nadaljnje življenjske korake. To,
kar ti je uspelo enkrat, ti lahko uspe še velikokrat!
A bolj kot ta osebna izkušnja gotovosti in zaupanja v Gospoda – tako tvoja kot
moja – vabi k razmisleku in konkretnemu (so)delovanju preroška beseda Josepha
Ratzingerja, današnjega zaslužnega papeža Benedikta, ki jo je zapisal –
pomislite – že leta 1968 (!!!), le tri leta po sklepu drugega vatikanskega
cerkvenega zbora. Dobrih petdeset let kasneje njegove klene besede, ki jih je
naslovil »Je Cerkev v zatonu? Ali pa se rojeva nova zarja?«, zvenijo tako
neverjetno resnično … Pa ne le zvenijo, pač pa na vso moč zvonijo k budnosti.
Pozorno jih preberimo. »Iz sodobne krize se bo rodila Cerkev, ki bo veliko
izgubila. Postala bo majhna in bo morala začeti bolj ali manj pri svojih
izvirih. Ne bo več zmogla uporabljati vseh stavb, ki jih je zgradila v času
svojega razcveta. Število vernikov bo namreč zelo upadlo; izgubila bo tudi
večino družbenih privilegijev.
V nasprotju z minulim obdobjem bo Cerkev vedno bolj skupnost tistih, ki
se bodo svobodno in zelo osebno odločili, da vstopijo vanjo. Ta Cerkev bo
veliko bolj duhovna, ne bo si več lastila politike in se nagibala enkrat na
levo, drugič na desno. Vse to zanjo ne bo lahko. Uboga bo in Cerkev revnih.
To bo dolg proces, a ko bo vse to težavno obdobje minilo, se bo iz te veliko
bolj duhovne in preproste Cerkve porodila velika moč. Takrat bodo ljudje
odkrili, da živijo v svetu, kjer vlada nepopisna osamljenost; in ker so izgubili
izpred oči Boga, se bodo začeli zavedati groze svoje lastne revščine. Takrat
in le takrat bodo tisto malo čredo verujočih videli kot nekaj popolnoma
novega: odkrili jo bodo kot njihov vir upanja, kot odgovor, ki so ga vedno
na skrivoma iskali.«

Prvi del tega preroškega uvida postaja tudi pri nas bolj ali manj sedanjost – vedno
bolj očitna resničnost. Kaj pa drugi del, perspektiva: porajanje vedno bolj
duhovne, uboge Cerkve, ki bo za svet vir upanja?
Pred leti, tudi teh se je nabralo za dobrega četrt stoletja, je škof v San Sebastianu
v Španiji ob sklepu svoje pastirske službe opozoril, da Cerkev preživlja noč
svetega Janeza. Kot je sam dejal, pa pri tem ni imel v mislih sv. Janeza od Križa
in njegovo »temno noč duha«, pač pa pri nas imenovano »kresno noč« s 23.
na 24. junij, ko obhajamo god sv. Janeza Krstnika. V tej noči so naši predniki,
običajno na gričih, kurili kresove, ki so se videli daleč naokrog.
Cerkev in mi z njo je torej vstopila v globoko noč sveta. Njeno oz. naše
poslanstvo – saj smo živi udje skrivnostnega telesa, ki je Cerkev – je živeti prav
to gotovost vere, da Gospod ni zapustil človeštva, pač pa hoče v malih
krščanskih skupnostih ohranjati plamene vere, upanja in ljubezni za ves
svet.
Pred leti me je nagovorila molitev, ki je postala moja spremljevalka vse do danes.
Želim jo deliti z vami … verjamem, da bo morda lahko še komu luč, da tudi sam
postane vedno bolj pristna luč za svet … da bo svet bolj svet.
Z nami si vse dni do konca sveta.
Z nami si, Božja vsemogočnost, z našo krhkostjo.
Z nami si, večna ljubezen, in spremljaš vsak naš korak.
Z nami si, suvereno varstvo in zagotovilo uspeha v skušnjavah.
Z nami si, moč, ki podpiraš našo omahujočo velikodušnost.
Z nami si v naših bojih in neuspehih, v naših težavah in preizkušnjah.
Z nami si v naših razočaranjih in stiskah, da nam vrneš pogum.
Z nami si v žalosti, da nam daješ navdušenje svojega veselja.
Z nami si v samoti kot tovariš, ki nikoli ne odpove.
Z nami si v našem apostolskem poslanstvu, da nas vodiš in podpiraš.
Z nami si, da nas vodiš k Očetu po poti modrosti in večnosti. Amen.
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

