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KDAJ JE NEDELJA POSTALA DAN ZA KOŠENJE TRAVE,
ŽAGANJE DRV IN NAKUPOVANJE? (Vir: Iskreni.net)

Pred kratkim smo bili na pikniku. Saj veste, kako to gre, kajne? Skupina glasnih
sorodnikov in prijateljev, čevapčiči in pivo. V grobem. Sonce nas je toplo grelo,
bili smo prijetno utrujeni s prepolnimi želodci, otroci so se porazgubili po vrtu in
za dolgim omizjem so se začenjali zanimivi pogovori. Za ograjo pa se je oglasila
kosilnica. Ne vem, če sem že omenila – bila je nedelja. Skoraj upam si trditi, da
je bila naša druščina veliko glasnejša od sosedove kosilnice. Zato ni bil hrup tisto,
kar je povzročilo, da se je za mizo razvnel pogovor o – no, o smiselnosti in
nujnosti košenja trave ob nedeljah. Morda je bilo krivo pivo, morda sonce, morda
preveč modrih glav na kupu, najverjetneje pa kar mešanica vsega, toda prišli smo
do nekaj neverjetno pametnih zaključkov (seveda tople vode nismo odkrili).
Nam res tako zmanjkuje časa, da je potrebno delati ob nedeljah?
Da, zgodi se, da je včasih delo potrebno opraviti tudi v nedeljo. Pride teden, kadar
s pomočjo nedelje ne bi bilo opravljeno niti najnujnejše. Morda med tednom
zbolimo, nekatere stvari pa kljub vsemu morajo biti dokončane. Kmetu tako živina
kot vreme narekujejo delo v nedeljo. Žal je vse več delovnih mest, kjer je potrebno
delati tudi ob nedeljah (morda bi se moralo več delodajalcev zgledovati po Marku
Pavčniku). Toda roko na srce, večina si nas lahko privošči dan počitka. Žal pa se
je nedelja iz »dneva počitka« prelevila v »dan stresa«. Postala je dan, ko je
potrebno v 24-ih urah opraviti vse tisto, česar nismo uspeli v ostalih dneh med
tednom: potrebno je nakupiti vse potrebno za prihajajoči teden, poseči travo,
pomiti okna, oprati in zlikati perilo ter, če ostane čas, še oprati in posesati avto.
Ob vsem tem pa se obremenjujemo še z vsemi skrbmi, kaj bo prinesel nov teden.
Živele nedelje!
»Nimam časa počivati!« Poznamo odlomek iz Svetega pisma (2 Mz 20), kjer
nam Bog zapoveduje, naj na sedmi dan počivamo. Kakšna grozna zapoved,

kajne? Na drugem mestu (Mr 2, 27) nam Jezus pove, da je bil ta dan ustvarjen
zaradi človeka in ne obratno. Ker MI potrebujemo počitek. Ker MI
potrebujemo dan, da si napolnimo dušo, si poživimo duha in okrepimo telo
za nov teden pred nami. Resda je za katolike nedelja posvečen dan, ki ga
praznujemo tudi z obiskom svete maše, toda zaradi tega ni za nekatolike nič
manj pomembna. Ker je »ustvarjena zaradi človeka«.
Naj na tem mestu obudim spomin na žal že pokojnega starega očeta mojega
moža. Bil je 'vojno lice', imel je kmetijo in garal je od jutra do večera, toda ob
nedeljah je oblekel srajco ter počival in zgolj užival ob pogledu na svoje sadove
(na vrt, na njivo in nenazadnje na vnuke in pravnuke). »Ob nedeljah mora
človek počivati,« nam je stalno ponavljal. Morda je ravno zaradi tega, ker je cenil
in si vzel čas za počitek, dočakal zavidljivo starost.
Nedelja je dar, ki ga naša nečimrnost zavrača … Za vse tiste, ki stalno
ponavljate, da nimate časa prebrati dobre knjige, popiti dobrega čaja s prijatelji,
da se nimate časa igrati igre Monopoly s svojo družino, da nimate časa oditi v
hribe ali s kolesom, imam dobro novico: že pred davnimi davnimi leti vam je
nekdo podaril vsak sedmi dan v tednu, da ga izkoristite za obnovo svojih
virov moči. Kajti ljudje imamo omejene količine telesne in duhovne moči in le-to
je nujno potrebno polniti sproti, da ne pregorimo (kar ni ravno več redek pojav).
In če se vam zdi ob nedeljah res tako nepraktično zgolj počivati in uživati ob
pogledu na vse, kar je potrebno še postoriti, se spomnite, da je vendar sedmi
dan počival celo Bog! Zato ne gre toliko za vprašanje, kdaj smo od nedeljah
začeli kositi travo. Gre bolj za vprašanje, kdaj smo postali tako samozadostni,
da smo prepričani, da ne potrebujemo počitka. Da naše telo in naš duh ne
potrebujeta daru nedelje. In ravno zaradi predvidevanja nečimrnosti človeka
je Bog počitek sedmega dne zapovedal. S tem, ko nedelja postane delovni
dan, se od ničesar več ne razlikuje od ostalih dni v tednu. Življenje postane
monotono, naporno, kaj hitro zapademo v pritoževanje in postanemo brezvoljni.
Kajti naravno v življenju je, da obstaja čas sejanja in čas žetve, čas žalovanja
in čas plesanja (Prd 3). Mora biti čas dela in čas počitka, čas naporov in čas
uživanja sadov. Brez praznovanja nedelj se izgubi ves čar. Če pa ste res tako
trdoživi, da ne potrebujete nedeljskega počitka in tako prepričani v škodljivost
nedelje in njenih katoliških podanikov, vas lepo prosim, da spoštujete vsaj Odlok
o javnem redu in miru ob nedeljah in praznikih. Sosedje vam bodo hvaležni!
Od 28. 4. do 4. 5.
bom »zdoma« …

Ta čas me bosta nadomeščala:
g. dekan dr. Ivan Rojnik (02/887 15 07) in
g. Marko Drevenšek (02/876 11 77 ali 041/559 549)

Čet., 2. 5.
Atanazij
Pet., 3. 5.
FILIP IN JAKOB
Sob.,4. 5.
Florijan
Ned., 5. 5.

3.
VELIKONOČNA
NEDELJA
Začetek
Tedna
molitve
za duhovne
poklice
Pon.,6. 5.
Dominik Savio
Tor., 7. 5.
Gizela
Sre., 8. 5.
Bonifacij IV.
Čet., 9. 5.
Izaija
Pet., 10. 5.
Job
Sob., 11. 5.
Marijin spomin

Začetek ŠMARNIČNE POBOŽNOSTI - ŠMARNICE
Ob 18. uri šmarnice za otroke
Ob 18. uri šmarnice za otroke
Prvi petek - ob 19. uri
za + Marijo Mihelač ter Olgo in Ivana Grubelnika
Prva sobota - ob 19. uri
za + Milana Jerta in starše
Prva nedelja – darovanje za novo streho
na cerkvi sv. Lenarta in potrebe župnij
Ob 8. uri na čast Majniški kraljici
za Božji blagoslov in varstvo
Ob 10. uri na Sv. Antonu za + starše Strmšnik:
Marijo in Ivana ter brata Janka
Ob 11.30 v Josipdolu …
 LEPA NEDELJA na čast sv. JOŽEFA in
 srečanje gasilk in gasilcev
Gasilske zveze Dravske doline
za žive in + gasilke in gasilce
Ob 15. uri na Kapli na Kozjaku
dekanijsko srečanje pevskih zborov
Ob 18. uri šmarnice za otroke
Ob. 19. uri za + očeta Franca in brata Franca Kačiča
– po maši srečanje članov ribniškega ŽPS-ta
Ob 18. uri šmarnice za otroke
Ob 19. uri za + Jožefa in Ivana Pušnika
Rekolecija – srečanje duhovnikov
Ob 9.30 v Radljah ob Dravi
Ob 18. uri šmarnice za otroke
Ob 19. uri za + Anito Vezonik
Ob 18. uri šmarnice za otroke
Ob 19. uri za + Igorja Hrastnika in Antona Vinšeka ter
sorodnike
Ob 18. uri šmarnice za otroke
Ob 19. uri za + starše Kumer in Hildo Hudej ter
Jožefa Plevnika
Ob 10. uri (izjemoma)
za + Antonijo in Štefana Krištofa

Ned., 12. 5.

4.
VELIKONOČNA
– NEDELJA
DOBREGA
PASTIRJA

Ob 17. uri pri Mariji za vse + Šlenčejeve
Večerne daritve - sv. maše ni!
Sklep tedna molitve za nove duhovne poklice in
nedelja duhovnih poklicev
Ob 8. uri za + Franca Miheliča in sina Jožefa
Ob 10. uri na Sv. Antonu za + Petra, ml. in Petra, st.
Nagliča ter Rozalijo Naglič
Ob 11.30 za + Bernardo in Ivana Verheja

ŠMARNICE 2019 …
V dveh cerkvah, svetiščih, se bomo zbirali k šmarnični pobožnosti:
 v župnijski cerkvi: ob 18. uri za otroke - začetek 2. maja ob 18. uri in
 v Josipdolu – začetek 2. maja ob 18. uri.
Brali bomo:
Šmarnice za otroke Misijonar ob Nilu avtorice Berte Golob so posvečene
spoznavanju življenja misijonarja Ignacija Knobleharja, saj letos obhajamo
dvestoletnico njegovega rojstva. Še posebej bo leto obarvano misijonsko tudi z
izrednim misijonskem mesecem, ki ga je napovedal papež Frančišek. Želimo si, da
bi misijonarjevo pričevanje otroke spodbudilo k delu za misijone, zaupanju v
Marijino priprošnjo in pogumu za življenje iz vere. Šmarnicam so dodane kartice
z miselno igro in podobami misijonske poti misijonarja Ignacija Knobleharja
Šmarnice za odrasle Moj mali besednjak od Ž do A avtorja Gregorja Čušina nas
s pronicljivimi razmisleki ob pojmih od Ž do A vodijo k spraševanju o življenju kristjana
sredi sodobnega sveta. Smo pri tem pogumni? Ali raje poniknemo sredi množice,
sledeč čredi, ki ne prepozna več, kje je srčika čudeža življenja? Kje se spotikamo in
kam stremimo? Da bi le »živeli svoje življenje od Ž do A, kot drevo, ki mu listje
ne ovene, ker ima korenine v nebesih, krošnjo pa še na zemlji«!
Vse dobro in lep pozdrav! Slovenski katehetski urad
Pa še to: v poletnih mesecih, v času počitnic in dopustov, je »KRSTNA SOBOTA«:
junija: 1. 6.; julija: 20. 7.; avgusta: 24. 8. in septembra: 14. 9. 2019.
Starši novorojenčkov!
Oglasite se, prosim, čimprej, da se dogovorimo za dan in uro svetega krsta!
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

