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Velikonočna poslanica slovenskih škofov 2021
Enkrat v blagodejnosti, sedaj v preizkušnjah …
še zmeraj pa je tu velika noč
V prečudoviti moči velike noči hodimo tudi Slovenci od postaje do postaje mejnikov
– enkrat v blagodejnosti, drugič v preizkušnjah –, da bi ohranili življenje in mladim
omogočili dostojno prihodnost.
Zaradi neuničljivega upanja smo se pred tridesetimi leti odločili za samostojno
Slovenijo. To smo hoteli, ker smo tega vredni.
Že dobro leto pa premagujemo velike težave zaradi epidemije novega virusa. Kaj
nas še čaka, ne moremo vedeti. Eno je gotovo: dobrotnost, solidarnost in
služenje, ki jih hvaležno občudujemo pri varuhih zdravja in blagostanja,
molitve in bogoslužij, še zmeraj hodijo med nami kot angelski znanilci
vstajenja. Ti dobrotniki nam ohranjajo upanje.
Mnogi naši bližnji so že morali napraviti zadnjo stopinjo – do groba. Čeprav smo
žalostni, svoja hrepenenja po nesmrtnosti utemeljujemo na veliki noči, ker verujemo,
da se vse preizkušnje stekajo v Kristusovo zmago nad smrtjo.
Škof dr. Jožef Smej je zmeraj opogumljal:
»Skrivnosti trpečih src ne poznajo zatona.
Odrešilne so in zato tudi večne.«
V tej zaupljivi veri škofje voščimo blagoslovljeno veliko noč vsem prebivalcem
Slovenije, zamejcem in tistim, ki živite v tujini … posebej pa bolnim in trpečim.
Pon., 29. 3.
Bertold
Tor., 30. 3.
Janez Klimak
Sre., 31. 3.
Gvido

Ob 18. uri
za + očeta Janeza in brata Janka Fekonja
Ob 18. uri
za + Daniela Cvetko in sorodnike
Ob 18. uri
za žive in + župljane

Maša na veliki četrtek je še posebej spomin zadnje večerje, pri kateri je Jezus
postavil zakramenta evharistije in svetega reda (mašniškega posvečenja),
apostolom umil noge in dal novo zapoved ljubezni. S to mašo se začenja veliko
tridnevje. Na veliki četrtek pred nas stopata zlasti dva simbola, dve znamenji, brez
katerih ni nobene od svetih maš, to sta kruh in vino. Povabljeni smo, da se na ta
dan še posebej poglobimo v to skrivnost, po kateri Jezus še danes pri vsaki sveti
maši stopa med nas. Pri tem zakramentu je naše občestvo kot apostoli »posedeno
za mizo« zadnje večerje.

Čet., 1. 4.

VELIKI
ČETRTEK
Vabljeni
prvoobhajanci,
starši in krstni botri

Ob 16. uri na Sv. Antonu
za + Jožefa Kovača in vse + Brunčkove
Ob 18. uri daritev skupaj z … in
za naše prvoobhajance, starše in krstne botre …
Na čast sv. Rešnjemu Telesu za svetost duhovnikov in
nove duhovne poklice

ZGODOVINA KRIŽEVEGA POTA
V dobi križarskih vojn so številni romarji v Sveti deželi hodili po zadnji poti Jezusa
Kristusa. Ko so se vrnili, so začeli tudi doma posnemati dogodke velikega petka.
Tako so marsikje v bližini glavnega ali večjega mesta imenovali najbližji hrib po Oljski
gori ali Kalvariji. Ob poti, ki je vodila iz mesta na ta hrib so postavili znamenja,
kapelice s prizori iz Jezusovega trpljenja. Tako je nastal križev pot s štirinajstimi
postajami. Sedanjo obliko pobožnosti križevega pota je leta 1742 dokončno potrdil
papež Benedikt XIV. In tri leta pozneje dal postaviti križev pot v Koloseju, ki je bil
kalvarija za tisoče krščanskih mučencev. V spomin na to kalvarijo papeži še
dandanes vsako leto na veliki petek opravljajo pobožnost križevega pota v rimskem
Koloseju. Zaradi epidemije koronavirusa je križev pot lani papež Frančišek molil pred
praznim Trgom sv. Petra.

Pet., 2. 4.

VELIKI PETEK
Prosim,
za predhodno
najavo!

DAN GOSPODOVEGA TRPLJENJA
Ob 15. uri Križev pot v župnijski cerkvi
Sledi sv. obhajilo.
Ob 18. uri Bogoslužje v čast Gospodovemu
trpljenju (sv. obhajilo je sestavni del bogoslužja,
zato ga boste deležni med obredom)

VELIKONOČNI ŽEGEN
»Vse pomito, vse pometeno. Na javorovi mizi je pogrnjen bel prt. Na prtu pisan
jerbas. Otroci stoje okrog mize. Mati prinaša. Najprej veliki kolač. Ves rumen je kot
pšenično polje. Postavi ga prvega v jerbas. ’To je spomin Kristusove trnove krone.

On – trnovo krono, mi – sladko pogačo. Bog, bodi zahvaljen za tvojo sveto
krono!' Nato prinese pet pirhov: 'To so petere bridke rane Jezusove. Pet kapelj
njegove svete krvi. Sveta kri, bodi počeščena stotavžentkrat!' Za obod jerbasa
zatakne tri korenine hrena. 'Lejte otroci, to so strašni žeblji, s katerimi so pripeli
Zveličarja na križ. Kadar ste hudobni in me žalite, z vsakim grehom kakor s
kladivom udarite znovič na žebelj, da križate Kristusa!' In nato zadehti pleče in
gnjat. Otroci, ki niso cele tedne okusili mesa, se dvignejo na prste. 'Tudi meso bo
blagoslovljeno, kar pomeni jagnjička, samega Jezusa, ki je bil za nas zaklan!'
Jerbas je napolnjen. Mati ga rahlo zagrne s čipkastim prtičem, ki je ob obodu ves
poln šopoteljnov. Tako stoji jerbas na mizi! Sama lepota in sam skrivnost ga je.
Družina še stoji, ga gleda in molči. Mati – svečenica – je dokončala obred. Njene
besede še spokojno plavajo nad jerbasom. Svete so, božje so …« F. S. Finžgar

Sob., 3. 4.

VELIKA
SOBOTA

Blagoslov ognja
odpade!
Prosim,
za predhodno
najavo!

Ned., 4. 4.

VELIKONOČNA
NEDELJA
Vstajenjska
procesija odpade!

Blagoslov velikonočnih jedil:
Ob 8. uri na Sv. Antonu na Pohorju
(Ne pozabite: 13 vernikov je lahko samo prisotnih
pri blagoslovu v cerkvi!)
Od 9. ure dalje v Ribnici na Pohorju …
Blagoslov jedil bo na vsake pol ure. Blagoslovu lahko
prisostvuje samo en član gospodinjstva in še ta le po
predhodni najavi. 10 vernikov je lahko prisotnih pri
blagoslovu ob enem terminu. Ko bomo dosegli število
10, se pomaknemo na slednji termin. In tako naprej vse
tja do 14.30. Hvala za vaše razumevanje!
Ob 16. uri na Sv. Antonu za + Branka Vodušeka
Ob 18. uri za + Elizabeto in Franca Petruna
DAN GOSPODOVEGA VSTAJENJA
Ob 8. uri za + Daniela Petruna
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Čavkove starše: Elizabeto in Mihaela Kanopa
Prosim, za predhodno najavo!

Verniki, ki se zaradi epidemioloških ukrepov ne bodo mogli udeležiti svetih maš v
domačem kraju, lahko spremljajo praznična bogoslužja in svete maše velikega tedna
preko radia oz. televizije.
Cvetna nedelja, 28. marec
• Ob 10.00 – Sv. maša iz mariborske stolnice (TV SLO 1)
• Ob 10.30 – Sv. maša iz Vatikana (TV EXODUS)

Veliki četrtek, 1. april
• Ob 9.00 – Krizmena sv. maša – novomeška stolnica
• Ob 10.00 – Krizmena sv. maša iz Vatikana (TV EXODUS)
• Ob 18.00 – Večerna sv. maša velikega četrtka iz Vatikana (TV EXODUS)
• Ob 18.30 – Večerna sv. maša velikega četrtka iz ljubljanske stolnice (RADIO
OGNJIŠČE)
Veliki petek, 2. april
• Ob 10.00 – Pasijon po Marku (TV SLO 2)
• Ob 15.00 – Križev pot (RADIO OGNJIŠČE)
• Ob 18.00 – Bogoslužje v čast Gospodovemu trpljenju iz Vatikana (TV
EXODUS)
• Ob 18.30 – Bogoslužje v čast Gospodovemu trpljenju – ljubljanska stolnica
(RADIO OGNJIŠČE)
• Ob 21.00 – Križev pot iz Vatikana (TV SLO 2, TV EXODUS)
Velika sobota, 3. april
• Ob 12.00 – Blagoslov jedil (RADIO OGNJIŠČE)
• Ob 15.00 – Blagoslov jedil iz mariborske stolnice (TV SLO 1)
• Ob 18.30 – Velikonočna vigilija – ljubljanska stolnica (RADIO OGNJIŠČE)
• Ob 19.30 – Velikonočna vigilija iz Vatikana (TV EXODUS)
• Ob 19.58 – Velikonočna poslanica slovenskih škofov (TV SLO 1)
Velika noč, 4. april
• Ob 10. 00 – Sv. maša iz mariborske stolnice (TV SLO 1)
• Ob 10.00 – Sv. maša (RADIO OGNJIŠČE)
• Ob 10.00 – Sv. maša iz Vatikana (TV EXODUS)
• Ob 11.10 – Kratek film o sv. Frančišku (TV SLO 1)
• Ob 11.20 – oddaja Obzorja duha (TV SLO 1)
• Ob 11.55 – Blagoslov svetega očeta Frančiška Urbi et Orbi (TV SLO 1)
• Ob 12.00 – Blagoslov svetega očeta Frančiška Urbi et Orbi (TV EXODUS)
Tiskovni urad SŠK

Naj tudi vaša srca s Cerkvijo zapojo velikonočno hvalnico:
To je noč, v kateri je Kristus zdrobil verige smrti
in kot zmagovalec vstal od mrtvih.
To je noč, svetla kakor dan … noč, ki razsvetljuje moje veselje!
Veselo ALELUJO!
Želim vam doživeto obhajanje Kristusove velikonočne skrivnosti!
župnik Fredi Mlinarič
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

