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Za uvedbo novih konzumističnih praznikov (Branko Cestnik Blog)
Po osamosvojitvi smo na Slovenskem doživeli triumf potrošništva, natančneje,
ameriškega tipa potrošništva. To se najbolje vidi v prevzemu štirih ameriških
konzumističnih praznikov.
Štirje veliki made in USA
Prvi, takoj ob padcu berlinskega zidu, je bil ameriški (Coca-Colin) Božiček, ki je
spodrinil slovansko-komunističnega Dedka Mraza ter precej ogrozil tradicionalni
slovenski Božič.
Drugi, ki nas je prevzel, je bil sv. Valentin made in USA. Ljudje so začeli po ameriško
praznovati sicer katoliškega svetnika, zavetnika zaljubljencev (kateremu so trgovci
pritaknili čokolado), sicer katoliški teologi pa smo pobrskali po starih knjigah, da bi
zvedeli, kdo neki je ta Valentin v resnici bil.
Istočasno smo na Slovenskem začeli z ameriško Nočjo čarovnic, ki je preplastila
Dan reformacije, deloma pa tudi Vse svete. (Čeprav smo podeželski otroci že dolgo
pred tem prazne buče predelovali v pošasti.)
Ta zadnji je Črni petek, ki pa se ga šele učimo prevzemati. Gre za praznik norih
znižanj in za pompozno otvoritev božične nakupovalne mrzlice.
Še so rezerve ... V redu. Nimam kaj dosti proti. Domače intelektualne in duhovne
elite svarijo pred potrošništvom, toda od Prešerna naprej velja, da slovenskemu
idealistu »Kranjec moj osle kaže«. Ljudje imajo potrošništvo radi, to je pač njihov
modus vivendi. Kaj hočem ... Ponižno bi dodal le, da je za potrošniške praznike še
zaloge. Ne preko oceana, temveč doma, v domačem katolištvu.
Nekaj teoloških nasvetov za morebitno uvedbo
novih potrošniških praznikov
Nekaj iz katoliškega nabora smo Slovenci že dodobra izkoristili. Za Veliko noč jemo
šunko, kot nihče na svetu, za Martina pijemo vino, kot nihče na svetu. Če hočete še
materialističnih fešt na katoliški duhovni podlagi, vam kot teolog modro svetujem, kaj
bi se še dalo izkoristiti. Tu je moj skromni seznam:

KLOBASE, KRAČE, MESNI IZDELKI … 17. januar – Anton Puščavnik, ljudsko
imenovan tudi Anton Prašiček (ki ga ne gre zamenjati z Antonom Solatjekom, t.j.,
Antonom Padovanskim). Ponekod so na ta dan licitacije krač in suhih klobas. Ne bi
naredili iz 17. januarja velepraznik mesa in mesne industrije? Znižamo cene mesa,
žremo čevape do onemoglosti, veganom v brk promoviramo nove mesne produkte.
SVEČE, SVETILKE, AROMATERAPIJA … 2. februar – Svečnica. Praznik
svečarstva in vsega, kar je svečam podobno, kar torej po malem brli in sveti: od
namiznih lučk do pametnih telefonov, od kresil zadnjega surviving hita do bogovskih
svetlobnih efektov. Sveče bi lahko povezali s promocijo aromaterapije. Iz mirne
Svečnice bi mogla nastati nakupovalna norišnica v trgovinah s tehničnim blagom –
se vam ne zdi?
KRAVATE, BELGIJSKA PIVA, NOVE LETNE GUME … 10. marec – Štirideset
mučenikov. Sicer mnogi vedo povedati, da je to moški antipod ženstvenima 8. in 25.
marcu, ni pa videti, da bi se 10. marec kaj poznal v veleblagovnicah. Sramota! A tako
malo spoštujete svoje sinove, brate, može, očete, stare očete? Dajmo, 10. marca
vse punce v trgovino! Nabavit darila za svoje moške! Ker je blizu datum menjave
avtomobilskih pnevmatik, bi lahko tipično darilo za 40 mučenikov bile nove letne
gume.
MULTIVITAMINSKE SOLATE, PEČENA PAPRIKA, INDIJSKI OREŠČEK … 13.
junij – Anton Padovanski. Vegetarijanstvo je vse bolj v modi, postaja celo politični
trend povezan z varovanjem okolja, katolištvo pa ima svetnika, ki ga ljudsko kličemo
Anton Solatjek. Hm … Ne bi mogli slednjega promovirati kot zavetnika zelenjave,
zelenjadarstva in seveda vegetarijanstva? Že vidim v trgovskih verigah okrepljeno
domačo in eksotično zelenjavno in sadno ponudbo, na osrednjih slovenskih trgih pa
gurmanska praznovanja brez mesa.
CVETJE, ŠOPKI, IKEBANE … 24. junij – Janez Krstnik. Včasih smo na ta dan v
cerkvah sv. Janeza ali pri njegovih oltarjih na vrhuncu njih vegetacije blagoslavljali
domače rože. Ženske so te rože odnesle domov, jih posušile, ko je prišla huda ura,
so jih prižgale in s svetim dimom odgnale točo. Mistična moč cvetja. Praznik
cvetličarstva se riše sam po sebi. Laščani s svojim Pivom in cvetjem so lahko vzor,
kako bi se mogli te reči lotiti tudi v drugih krajih.
PSIČKI, MUCE, ZLATE RIBICE … 4. oktober – Frančišek Asiški. A veste, da
ponekod na ta dan blagoslavljajo male živali? Slednje imamo vse rajši. Ponekod
psiček in muca že dolgo zamenjujeta otroka. Ne bi praznika malih živali in hišnih
ljubljenčkov nekoliko povzdignili s praznjenjem naših denarnic? Mislim, živalske
pravice pa to, mi pa še vedno nimamo pravega potrošniškega praznika živalim na
čast! Sramota!

Pon., 20. 1.
Sebastijan (Boštjan)
Tor., 21. 1.
Agnes (Neža)
Sre., 22. 1.
Vincencij
Čet, 23. 1.
Zaroka Marije in
Jožefa
Pet., 24. 1.
Frančišek Saleški
Sob., 25. 1.
Spreobrnitev
apostola Pavla
Ned.,26. 1.

3. NEDELJA
MED LETOM

Ob 17. uri za + Terezijo Turner – po maši
srečanje sodelavcev in prostovoljcev
župnijske Karitas
Ob 17. uri
za + Antona Košana
Ob 8.uri
za + Ivanko in Feliksa Helbla
Ob 17. uri
Bogu in Devici Mariji v zahvalo za prejete milosti ter
v priprošnjo za dušno in telesno zdravje
Ob 17. uri
za + Anico in Srečka Senica
Ob 17. uri
za + Štefanijo Grubelnik - po maši
srečanje veroučencev 6. n 7. razreda in staršev
Nedelja SVETEGA PISMA
Ob 8. uri za + Ljudmilo in Ivana Buzzi
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Marjana Kanopa
Ob 11.30 za + Marijo in Milana Gosaka ter sorodnike

Bilo je pred leti, ko sem v knjigarni v bližnjem mestu bil priča zanimivemu prizoru. V
knjigarno so prišle tri dijakinje in so že z samim prihodom vzbudile pozornost saj so
se tako potihoma pogovarjale in očitno je bilo, da pripravljajo kakšno presenečenje,
saj so se venomer ozirale proti vhodnim vratom. S knjižne police so vzele knjigo, jo
na blagajni plačale in položile v darilno vrečko in čakale. Končno je prišla ta njihova
prijateljica, ki je očitno imela rojstni dan in dekleta so ji izročile to darilno vrečko s
knjigo. Dekle je seglo v to vrečko in zgodilo se je to kar smo lahko vsi v knjigarni
slišali in tudi videli. V rokah je imela Sveto pismo in vsa vesela poskakovala,
poljubljala knjigo in ob tem govorila »Moje Sveto pismo, moje Sveto pismo« in ob
tem objemala svoje prijateljice, ki so ji očitno izpolnile srčno željo in ji podarile Sveto
pismo.
Pred nami je nedelja Svetega pisma … v letu 2020 naredimo še kako potreben
premik in »odrinimo na globoko« (prim. Lk 5,4), da bo Božja beseda postala naš
vsakdanji kruh. Sam osebno se bom vedno znova vračal dogodku iz uvodne
zgodbe. Želim si, da bi si tega otroškega navdušenja nad Božjo besedo želeli prav
vsi … kajti prav te otroške vere (prim. Mr 10,11) in zaupanja v moč Božje besede
vam vsem želim ob obhajanju nedelje Svetega pisma.
Za biblično gibanje, Martin Mrzdovnik

Pon., 27. 1.
Angea Merici
Tor. 28. 1.
Tomaž Akvinski
Sre., 29. 1.
Valerij
Čet., 30. 1.
Martina
Pet., 31. 1.
Janez Bosko
Sob.,1. 2.
Brigita Irska
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JEZUSOVO
DAROVANJE
SVEČNICA
Blagoslov sveč

Ob 17. uri
za+ Štefko Mihelič
Ob 17. uri
za + Marijo Gube, roj. Žebrek
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Dekanijsko srečanje MOLIVCEV ZA DUHOVNE
POKLICE, v Breznu, od 17.00 do 20. 00
Gostja: s. Štefka Klemen OSU, CDP Maribor
Ob 17. uri
za + Frančiško Zaveršnik
Ob 17. uri
za + Zvonka Plemena in vse + na Škurnikovem
Ob 17. uri
za + Alojza Grubelnika
Ob 8. uri Bogu in Devici Mariji v priprošnjo
za dušno in telesno zdravje ter božje varstvo
Ob 10. uri na Sv. Antonu za + Vlada Mravljaka in
vse + Dajnikove
Ob 11.30 za + Antonijo in Antona Robnika ter
vse + Nemčeve

Kaj naj ti darujem, Bog? Vse od izgona iz raja je človek postavljal oltarje in ti daroval.
Dim se je dvigal pod nebo … kri se je stekala v zemljo. A Ti tega nisi ne hotel ne želel
ne potreboval in ni ti bilo všeč. Ti ne želiš kamna na oltarju. Ti želiš srce namesto kamna.
Srce na oltarju. Oltar v srcu! Zato si dal svojega Sina, svojega Edinca, ki ga ljubiš, da je
z eno samo daritvijo dopolnil Staro in postavil Novo. In nas napravil popolne.
Kaj naj ti darujem, Bog? Darovali in posvetili so ti Izraelci – v spomin in zahvalo na
izhod iz Egipta – vse svoje prvorojence. In po tem zakonu je bil darovan tudi Tvoj Sin,
Božji Prvorojenec, odkupljen z dvema golobčkoma ali dvema grlicama – da bi se lahko
daroval na križu in nas odkupil za večno življenje.
Kaj naj ti darujem, Bog? Mar imam kaj, česar nisem prejel od Tebe?
Kaj naj ti darujem, Bog? V svojih ranjenih dlaneh Ti bom ponudil svoje strto srce.
Ozdravi moje rane. Zaceli moje srce, da bo spet celo, da bova spet Eno.
Dal ti bom svoji dve grlici: dušo in telo. Dal ti bom svoja dva goloba: srce in glavo.
Ker … kaj naj ti drugega darujem, Bog? Pomisleki, Gregor Čušin
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

