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SPRAŠEVANJE VESTI …
1. Veruj v enega Boga. Nisem ljubil Boga, ga imel na prvem mestu v svojem
življenju, se mu zahvaljeval, mu zaupal, ga ljubil, kot si zasluži? Nisem molil? Sem
dvomil ali zanikal svojo vero? Sem nepremišljeno molil? Posvečam čas Bogu v
vsakodnevni molitvi? Imam za boga svoje delo, lastnino ali svoj videz v očeh drugih,
tako da to vlada mojemu življenju namesto Boga? Sem jezen na Boga zaradi bolezni
ali nesreče? Sem bil vpleten v magijo, horoskope, ouija plošče ali napovedovanje
prihodnosti?
2. Ne skruni božjega imena. Sem preklinjal ali prisegal? Sem zaman, lahkomiselno,
nepremišljeno ali bogokletno izgovarjal Gospodovo ime? Sem uporabljal umazan
jezik ali humor? Sem v pogovoru pasivno poslušal obrekovanje in šale, ki so se
nanašale na Cerkev ali Boga?
3. Posvečuj Gospodov dan. Sem namenoma v nedeljo ali na druge praznike
izpustil sveto mašo. Sem brez razloga prej zapustil sveto mašo? Sem bil pri obhajilu
vsaj enkrat v letu? Sem prejel sveto obhajilo v stanju resnega greha? Sem bil v
zadnjem času pri spovedi? Sem dovolil, da sem bil tako zaposlen z delom in drugimi
opravili, da si nisem prihranil nedelje za duhovno rast in družinske aktivnosti?
4. Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na Zemlji. Sem
spoštoval in poslušal svoje starše? Sem bil spoštljiv do svojih bratov in sester? Sem
spoštoval druge z avtoriteto, ki jim pripada, še posebej učitelje? Sem odgovarjal?
Nisem doma pomagal ali preživljal časa z družino? Krivim starše za svoje
pomanjkljivosti?
5. Ne ubijaj. Sem podlegel čustvom jeze ali ljubosumja? Sem v srcu hranil
sovraštvo? Sem kdaj koga v jezi prizadel, želel koga raniti? Sem se stepel; dajal slab
zgled ali povzročil škandal? Sem zlorabljal alkohol in droge? Sem bil na kakršenkoli
način vpleten ali sem zagovarjal splav? Sem razmišljal o samomoru? Sem koga ubil?
Sem koga ubil z obrekovanjem ali besedami?

6. Ne nečistuj. Sem odobraval nečiste poglede? Strastne poljube? Neprimerne
dotike? Sem se v svoji glavi posvečal poželjivim mislimi in fantazijam? Sem bil
nespodoben pri oblačenju ali vedenju? Sem gledal pornografijo, pokvarjene knjige,
revije ali posnetke? Sem bil nečist v odnosu do sebe ali drugih? Se izogibam lenobi,
požrešnosti, brezdelju in priložnostim za nečistovanje?
7. Ne kradi. Sem vzel kaj, kar ni bilo moje? Kaj in koliko? Sem vrnil ali povrnil škodo
za to, kar sem ukradel? Sem goljufal pri testih ali domači nalogi? Sem zapravljal čas
v službi? Sem bil zapravljiv v svojem načinu življenja in zanemaril revne v svoji okolici
in drugje?
8. Ne pričaj po krivem. Sem lagal ali obrekoval? Govoril o drugih za njihovim
hrbtom? Ali vedno govorim resnico? Sem iskren? Sem razkril skrivnost, ki mi jo je
nekdo zaupal? Sem se pri kateri od prejšnjih spovedi zlagal ali namerno kaj prikril
pred duhovnikom? Sem do drugih v besedah kritičen, negativen ali brezsrčen? Sem
brez želje in namena, da bi pomagal, ranil ugled drugih z govorjenjem o njihovih
napakah in grehih? Sem dopuščal predsodke in sovraštvo do ljudi drugih narodnosti,
ras ali religij?
9. Ne želi svojega bližnjega žene. Sem se predajal nečistim mislim? Sem jih
spodbujal s pogledi, radovednostjo ali nečistimi pogovori? Sem zanemaril
nadzorovanje svoje domišljije in zahtev od drugih? Sem v svojem srcu zavračal svojo
družino, se želel čustveno in osebno oddaljiti od njih?
10. Ne želi svojega bližnjega blaga. Je moje srce pohlepno? Sem ljubosumen za
stvari, ki jih imajo drugi? Zavidam drugim, ker nimam tega, kar imajo oni? Se stalno
primerjam z drugimi? Sem čemeren ali žalosten? Ali delam, študiram in se zaposlim,
da se borim proti brezdelju? Sem v mislih do drugih kritičen, negativen ali brezsrčen?
Je moje srce naravnano na lastnino na Zemlji ali na zaklade v nebesih?
https://katoliskamladina.si/wp-content/uploads/2020/12/SPRASEVANJE-VESTI.pdf
V dneh, od 13. do 17. decembra, bo spoved veroučencev, od 4. razreda dalje.
V teh dneh želim z »zakramenti sv. spovedi, bolniškega maziljenja in obhajila«
obiskati ostarele, bolnike in invalide v obeh župnijah.
Prosim, da jim omogočite prejem zakramentov pred bližnjimi božičnimi prazniki.
Vesel bom vsake najave in srečanja!

Pon., 13. 12.
Lucija
Tor., 14. 12.
Janez od Križa
Sre., 15. 12.

Ob 17. uri
za + starše, sorodnike, prijatelje in znance …
Ob 17. uri
za + starše Ano in Ludvika Breznika
Antonija, Krizina in druge drinske mučenke
Ob 8. uri
Bogu in Devici Mariji na čast …

Čet, 16. 12.
Adela
Pet., 17. 12.
Božična devet …
Sob., 18. 12.
Božična devet …
Kvatrna sobota

Ob 17. uri …
po rokah skavtov
»prihod«
LUČI MIRU
iz Betlehema
Ned., 19. 12.
4. ADVENTNA
NEDELJA

za dušno in telesno zdravje
Začetek božične devetdnevnice
Ob 17. uri za + Vinka Strameca
Ob 17. uri
za + Alojzija Gregorca
SPOVEDNI DAN
Začetek ob 8.30 do 12.30. In od 16.00 do 18.30.
Za spoved v vmesnem času, prosim, za najavo.
Spoved bo v zakristiji. Vabljeni k sv. spovedi in
k daritvi, sv. maši, ki bo:
Ob 9. uri za žive in + župljane Josipdola, Zg. Lehna in
Lehna na Pohorju
Ob 11. uri za žive in + župljane Janževskega vrha,
Zgornje in Spodnje Orlice
Ob 17. uri
za žive in + župljane Hudega kota in Ribnice na Pohorju
za + Terezijo Turner
Ob 8. uri
za + Janeza Miklavca, st.
Od 9.30 dalje priložnost za sv. spoved …
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Franca Jurača

Postal si dar, da bi nas naučil darovati …
Postal si otrok, da bi tudi jaz odkril/a svojo poklicanost k Božjemu otroštvu.

Pon., 20. 12.
Božična devet …
Tor., 21. 12.
Božična devet …
Sre., 22. 12.
Božična devet …
Čet, 23. 12.
Božična devet …
Pet., 24. 12.
Sklep božične
devetdnevnice

Ob 17. uri
za + Alojzijo Fekonja
Ob 17. uri
za + Janka Kramljaka in starše
Ob 8. uri
za + Viktorja Gaborja
Ob 17. uri
za + Daniela Petruna
Blagoslov jaslic
Ob 21. uri – polnočnica na Sv. Antonu
Za + Mihaela Kramljaka ter brata Janka in Mirka

SVETI VEČER
Sob., 25. 12.

BOŽIČ

Gospodovo
rojstvo
Ned., 26. 12.

SVETA
DRUŽINA
Sv. Štefan

Ob 24. uri – polnočnica v Ribnici na Pohorju
za + Jožeta in Jožefo Rihter
Spomin: za + Dragico Laznik, Danico in Marka Laznika
ter starše Skutnik
Ob 10.uri na Sv. Antonu
za + Julijano Kramljak
Ob 11.30
za + Marka Urha in Frančiško Zaveršnik
Blagoslov otrok
Ob 8. uri Na čast Sv. Družini …
za dušno in telesno zdravje ter božje varstvo
Ob 10.uri na Sv. Antonu
za + Janka Strmšnika in starše
Blagoslov vode in soli

BOŽIČNA POSLANICA SLOVENSKIH ŠKOFOV 2021
Naš Gospod Jezus Kristus, prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, si je iz Device
Marije privzel telo in postal naš spremljevalec k Očetu v nebesih. On je Beseda, ki jo
Cerkev oznanja, da bi na tej poti po njej vsi imeli življenje v obilju.
Dete v jaslicah je Rešitelj, ki prežene sleherno temo nevednosti in hudobije ter nam
prižiga upanje. Zaradi njegovega usmiljenja smo vsi vredni, da živimo: rojeni in še
nerojeni, zdravi in bolni, mogočni in šibki, pogumni in plahi, verni in neverni, pa tudi
miroljubni in nemirni. Usmiljenje Deteta v jaslicah odpravlja razlike med nami in nas
napolnjuje s spoznanjem o Bogu. To nas nagiba k spremembam – ne v grožnjah in
nasilju, temveč v pravičnosti in medsebojni ljubezni.
Božič nas zato ne more prepustiti temi nevednosti o tem, kdo smo in kam gremo. Kot
bratje in sestre v Kristusu smo sinovi in hčere življenje ljubečega Boga, ki nam je
namenil neskončnost bivanja pri sebi.
Vsem prebivalcem Slovenije, zamejcem in izseljencem, bratom in sestram v
Evangeličanski in Pravoslavni cerkvi ter tudi pripadnikom drugih ver, še posebej pa
bolnim in trpečim, brezdomcem in brezpravnim, prestrašenim in jokajočim, izrekamo
škofje svojo sočutno bližino in v molitvi na vas kličemo Božjo pomoč. Naj bodo božični
prazniki blagoslovljeni in tolažilni. V novem letu želimo več medsebojne povezanosti;
da bi iskali to, kar nas povezuje in nam prinaša skupno dobro.
msgr. dr. Peter Štumpf SDB, soboški 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

