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Izjava Komisije za evangelizacijo pri SŠK: POŽIVIMO SLUŽBO SPRAVE
V času epidemije koronavirusa nam skrb za zdravje našega telesa kliče v spomin
tudi skrb za zdravje našega duha. Med sedmerimi zakramenti sta ozdravljanju
našega duha namenjena zlasti sveta spoved in bolniško maziljenje. Bolniško
maziljenje na poseben način ozdravlja, kar se v nas pokvari po sveti birmi
(confirmatio, unctio infirmorum!), sveta spoved pa ozdravlja, kar se v nas pokvari
po svetem krstu (baptizatio, absolutio!): 'baptizatio' je potopitev, 'absolutio' je
odveza od mlinskega kamna, ki nas drži pod vodo (Mt 18,6). /…/ Apostol Pavel je
svoje veliko poslanstvo pojmoval tudi kot službo sprave: 'Namesto Kristusa smo
poslani, kakor da Bog opominja po nas. Prosimo v imenu Kristusa: Spravite se
z Bogom!' (2 Kor 5,20). In apostol Jakob naroča svojim naslovljencem: 'Priznavajte
torej drug drugemu grehe in molite drug za drugega, da ozdravite! Veliko
premore goreča molitev pravičnega' (Jk 5,16). Kako potrebna in zdravilna je
spoved, nas spominja psalmist: 'Dokler sem molčal, so moje kosti usihale zaradi
mojega vpitja ves dan, kajti dan in noč je pritiskala name tvoja roka, moja moč
je oslabela kot v poletni vročini. Potem pa sem ti svoj greh dal spoznati, svoje
krivde nisem prikrival. Dejal sem: Priznal bom svoje grehe Gospodu. In ti si
odpustil krivdo mojega greha' (Ps 32,3-5). 'V notranjosti svoje vesti človek
odkriva postavo, ki si je ne daje sam, temveč se ji mora pokoravati' (KKC, 1776).
Modri Sirah daje slikovito primerjavo: 'Pazi tudi na svét vesti, zakaj nič ti ni bolj
zvesto kakor ta. Zakaj vest daje včasih boljše pojasnilo kakor sedem čuvajev,
ki so postavljeni na višini za ogledovanje' (Sir 37,13-14). /…/ Epidemija
koronavirusa sama po sebi usmerja naš pogled v našo notranjost, ki je svetišče
Svetega Duha (1 Kor 6,19). Msgr. dr. Jurij Bizjak; Predsednik Komisije za evangelizacijo pri SŠK
Vabljeni k sv. spovedi!
Vsak dan, od 15. do 21. marca, bo priložnost za sv. spoved eno uro pred sv. mašo.
Po sv. spovedi bo moč prejeti sv. obhajilo! Prosim, če se predhodno najavite!
Sv. spoved bo v zakristiji, da tako zadostimo navodilom NIJZ in SŠK.

V dneh od 22. – 26. 3. 2021 želim »z zakramenti« obiskati ostarele, bolnike in
invalide. Prosim, če jim omogočite prejem zakramentov in mi to tudi sporočite!

Pon., 15. 3.

Ludovika de Marillac

Tor., 16. 3.
Herbert
Sre., 17. 3.
Patrik
Čet., 18. 3.
Ciril Jeruzalemski
Pet., 19. 3.
JOŽEF, mož
Device Marije
Sob., 20. 3.
Martin iz Brage
Ned., 21. 3.

5. POSTNA,
TIHA
NEDELJA

Od 16. ure dalje … priložnost za SVETO SPOVED
Ob 17. uri za + Jožefo Mithans in stare starše
Od 16. ure dalje … priložnost za SVETO SPOVED
Ob 17. uri za + Jožefo in Gregorja Miklavca ter
3 sestre in 3 brate
Od 17. ure dalje … priložnost za SVETO SPOVED
Ob 18. uri za žive in + župljane
Od 16. ure dalje … priložnost za SVETO SPOVED
Ob 17. uri za + Mirka Pušnika
Od 16. ure dalje … priložnost za SVETO SPOVED
Ob 17. uri Križev pot, nato daritev:
za + Jožefa Hudernika in Mileno
Začetek tedna družine

Od 14. ure dalje … priložnost za SVETO SPOVED
Ob 17. uri za + Ljudmilo in Ivana Buzzi
Od 7. ure dalje … priložnost za SVETO SPOVED
Ob 8. uri za + Berto Ričnik, obl. in Ivana ter
vse + na Miklavčevem
Od 9.20 … priložnost za SVETO SPOVED
Prosim, za predhodno najavo na številko 02/888 05 63
ali 031/630 081. Sv. spoved bo v zakristiji!
Ob 10. uri na Sv. Antonu Na čast sv. Antonu
Padovanskemu za dušno in telesno zdravje
Po sv. maši bo še priložnost za SVETO SPOVED in
prejem sv. obhajila

16. radijski misijon na Radiu Ognjišče - "BILI SO SKUPAJ" (prim. Jn 21)
Radijski misijon bo od 21. do 27. marca 2021. S svojimi razmišljanji v osrednjih
dnevnih govorih (ob 17.00) bodo sodelovali: škof Jurij Bizjak, Tone Gnidovec, s.
Marina Štremfelj, Gabriel Kavčič, s. Anja Kastelic, Ervin Mozetič in p. Igor Salmič. V
kratkih govorih, svetovalnici in pogovorih bodo sodelovali še drugi duhovniki,
redovniki, redovnice in laiki. Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in 17.00.
Ponovitev bo vsak večer med 22. in 24. uro. Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem
arhivu na spletni strani Radia Ognjišče. V času misijona bo od ponedeljka do sobote
sveta maša ob 19.00. Vsak večer ob 20.00 bo pogovorni večer, v katerem bodo lahko
sodelovali poslušalci. Msgr. Franci Trstenjak, direktor Radia Ognjišče

Pon., 22. 3.
Lea
Tor., 23. 3.
Alfonz Turibij
Sre., 24. 3.
Katarina Švedska
Čet, 25. 3.
GOSPODOVO
OZNANJENJE
Sklep tedna družine

Pet., 26. 3.
Evgenija
Sob., 27. 3.
Leander Seviljski
Blagoslov peglov
Ned., 28. 3.

6. POSTNA,
CVETNA
NEDELJA

Blagoslov peglov

Ob 17. uri
za + Antonijo Vodušek in Ivana
Ob 17. uri
za + Wolfganga Wursterja in Andyja
Ob 18. uri V dober namen, zadovoljstvo v družini ter
dušno in telesno zdravje
O mati, v učenosti ni ljubezni – ti pa si ljubezen sama,
že tvoj smehljaj je paradiž, vesel in sončen,
brez črnega spoznanja. Ivan Cankar

Ob 17. uri za vse + Gregorčeve
Ob 17. uri Križev pot, nato daritev:
za + Marijo Pivc in vse + Pivčeve
Ob 17. uri za + Antonijo Verdnik, obl. ter
vse + v družinah Stramec in Poličnik
Prehod na poletni čas
NEDELJA JEZUSOVEGA TRPLJENJA
Ob 8. uri
za + Ivana Pogača
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Julijano Kramljak

Ob letu sv. Jožefa … »ČE BO JOŽEF HOTEL IMETI STREHO NAD GLAVO,
BO ŽE POSKRBEL ZANJO …« Kaj so povedali o nazareškem svetniku, II. del
Stoletje »trušča in hrušča« … Znameniti Jožefovi občudovalci v 18. stoletju so bili
vsaj štirje. Sv. Janez Eudes je povezave v sveti družini razložil skoraj matematično
natančno: »Ker ima Marija eno srce z Jožefom, ima Jožef eno samo srce z
Jezusom in z Marijo.« Sv. Leonard Portomavriški je o Jožefu govoril kot o možu
»prvih korakov, ki jih je pogosto tako težko narediti«, sv. Alfonz Liguori pa je
premišljeval o tem, da je Jožef v letih skupnega bivanja pravzaprav vedno bolj
občudoval Jezusovo svetost.
Prav v tem izjemno težkem stoletju za Cerkev, stoletju »trušča in hrušča«, pa se je
tihi Jožef vendarle malo bolj razodel … njegov oboževalec papež Pij IX. ga je leta
1870 razglasil za zavetnika vesoljne Cerkve.
Huda kanadska zima … Pa ne le to. V tem času sta se vsak na svojem koncu sveta
rodila dva revna in bolehna otroka … v Lurdu Bernardka Soubirous in v Kanadi Alfred
Bessete (poznejši brat Andrej). Podobno kot je v Lurdu s pomočjo te neznatne
deklice zraslo Marijino svetišče, je v Montrealu v Kanadi po majhnem bratu Andreju
(oba sta bila v resnici visoka komaj 1,40 m) zraslo največje svetišče sv. Jožefa na

svetu. Pričevanja govorijo o številnih ozdravljenjih na svetnikovo priprošnjo, čudež
pa se je zgodil že kar med gradnjo bazilike … leta 1929, ko so zaradi hude
gospodarske krize v trenutku splahnela sredstva za izgradnjo strešne kupole in bi
lahko ostra kanadska zima uničila vse, kar je bilo sezidano do tedaj, je brat Andrej
naročil, naj v nedograjeno baziliko postavijo kip sv. Jožefa, rekoč: »Če bo Jožef
hotel imeti streho nad glavo, bo že poskrbel zanjo.« Darovi so kmalu pritekli in
streha je bila narejena.
Tudi Bernardka je po Mariji (kot mnogi drugi, kajti v sveti družini ni ljubosumja) prišla
k Jožefu. Po smrti svojega ljubega zemeljskega očeta je tega preprostega Juda
izbrala za svojega »očeta in zavetnika za srečno smrt«. Pokopali so jo na veliko
sredo (sreda je Jožef dan) in njeno truplo položili v njegovo kapelico, kjer je prej
veliko premolila.
Vedno je zašepetala še eno ime … »Zelo podpiram to delo (Božjega usmiljenja)«,
je sv. Fawstini Kowalski v enem od redkih prikazanj dejal sv. Jožef in ji obljubil
posebno pomoč in zaščito. Ogrnjen v rdeč plašč in z Jezusom v naročju se je prikazal
tudi na dan, ko so se končala prikazovanja v Fatimi.
Ko je bila Mala Terezija na bolniški postelji, so jo misijonarji, s katerimi je bila v stiku,
pogosto prosili, naj izbere krstno ime za kakega mladega katehumena. Vedno je ob
tem imenu zašepetala še Jožefovo ime. Natanko ob istem času je v Jožefov svet
zašel tudi sv. Karel de Foucauld, ki je svoj Nazaret iskal najprej v tesni ogradi pri
klarisah v Nazaretu in ga na koncu našel v puščavi.
Nam ni treba tako daleč, da bi živeli v zavetju nazareškega svetnika. Papež Klemen
X. je namreč že leta 1675 razglasil sv. Jožefa za zavetnika avstrijskih dežel,
torej tudi Slovenije. Božje okolje, 6/2020
»Tesar iz Nazareta zna problem spremeniti v priložnost, ker vedno daje
prednost zaupanju v Previdnost«. Spoprijema se »s konkretnimi problemi« svoje
družine, tako kakor vse druge družine na svetu.
Sv. Jožef, Jezusov in Marijin varuh, »ne more drugače, kot da je varuh Cerkve«,
njenega materinstva in Kristusovega telesa: vsak v potrebi, revež, trpin,
umirajoči, tujec, jetnik, bolnik je »Dete«, ki ga Jožef varuje in od njega se
moramo naučiti »ljubiti Cerkev in uboge«. Papež Frančišek
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

