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MISTIČNA ZIMA … Ko sem tega en dan videl prvi sneg po domačih hribih, sem se
spomnil fanta, ki je bil zaljubljen v Zimo. Od štirih deklet, ki so mu prišle naproti, mu je
bila najbolj všeč Zima. Pomladi ni imel rad. Le kaj bi s trobenticami in zvončki po
travnikih, ko pa se je z njih umaknil igrivi sneg. Dekle Poletja je hodilo okrog z grabljami
in delom, kdo bi silil za njo? Jesen je bila pisana in všečna, a ne lepša od Zime, ki je
prihajala s hribov tiho, po prstih. Bilo je kakor v Nebesih, in nizko so ležali sivi oblaki
pod Božjimi nogami, tako da je fanta vleklo navzgor, Zimi naproti in snegu, ki bo z
milijoni neslišnih kosmov morda že ponoči začel spreminjati svet. Advent. Zgodilo se
je, da se je zjutraj zbudil kot na sv. Miklavža dan, in je bilo res: čez noč se je svet
spremenil. Po mehki snežni odeji se je z bosimi nogami zunaj pred hišo udiralo prelepi
devici Zimi. V cerkvi je seveda zeblo, zeblo je molitve, večerjo Gospodovo je zeblo,
pridigo, gospoda in vse je zeblo. Šlo je skozi gumijaste škornje, žoke in včasih za
nohte, ko je šel fant iz šole. A kaj bi s tem, da je le bila Zima! Doma je bila peč
zakurjena. Mehko in slovesno za srce in v čudežne lučke jaslic pravljično je zvonilo, ko
so po gazi hodili počastit novorojeno Dete. Da se duša stopi, sploh če jo na novo
zasipa gosti sneg! Po maši pa pečenica. Zima je bila igriva, veselje vseh vaških otrok.
Spuščati se spretno in hitro vijugati po mehkih nedrih narave in da te ne izvrže, kakšna
pesem! Pozabiti na naloge in s sankami zvečer z vso vaško otročadjo drajsati pot med
hišami, pred kom ali za kom sedeti na saneh – to je vprašanje!, ne misliti, kako bodo
stari v nedeljo po gladkih klancih šli k maši, kakšna svoboda! Samo cvilež prašičev, ki
so jih v zgodnjih decembrskih jutrih klali po hišah, ga je spominjal na tesnobno slutnjo,
boj za življenje, bolečino in smrt. Ko je fant odraščal in odrasel, so prihajali odrasli,
preizkušeni ljudje in mu obrekovali Zimo. Ti narobe vidiš svet, so govorili: najlepša
devica je Pomlad, največ čarov premore deklina Poletja, Jesen je lahko lepa, a že
otožna, skorajda žalostna. Zima je pa stara, sitna in škrbasta baba, čarovnica. Tudi
sam je iz dneva v dan postajal njihovega mnenja: Zima je res mrzla, neprijazna, pusta
in dolgočasno bela ali mrtvo sivorjava. Dolgočasna. Včasih resda tudi bleščeča. Mraza
ni ne konca ne kraja, če je prava. Veliko se pokuri in zapravi za drva. Na cesti so same
nevšečnosti. V mestu je takoj po sneženju že plundra, adijo pravljica. Pa tista sol
povsod. Veliko je zdrsov in zlomov. Smučarji se preganjajo po strminah za tiste

stotinke, ali sploh vidijo svet okoli sebe? Takole je fant odraščal in takole z drugimi
razmišljal. Postal je že skoraj pravi otopeli, moralizatorski in političarski dec. Če…
…se ne bi tega en dan, ko je videl prvi sneg po domačih hribih, spomnil fanta, ki
je bil zaljubljen v Zimo ... N. N.
Pon., 21. 11.
Ob 17. uri
Darovanje Device Bogu in Devici Mariji na čast za dušno in telesno zdravje
Marije
Tor., 22. 11.
Cecilija

Teden
KARITAS
in

KLIC
DOBROTE
2016

Sre., 23. 11.
Klemen
Čet., 24. 11.
Andrej Dung Lac
Pet., 25. 11.
Katarina
Aleksandrijska
Sob., 26. 11.
Marijin spomin
Blagoslov
adventnega venca

Ob 17. uri
za žive in + pevce, zborovodje in organiste
Letošnji Teden Karitas bo potekal od ponedeljka, 21. do nedelje, 27.
novembra 2016, pod geslom »V objemu dobrote«. Ob letošnjem geslu
Tedna Karitas 2016 z deli in odnosom dobrote pomagamo,
podpiramo in opogumimo človeka v stiski, da bo ob podpori
prostovoljcev, sodelavcev Karitas in vseh ljudi odprtega srca lažje
rešil stisko in probleme, s katerimi se je v življenju srečal. Teden
Karitas svoje srce odpira na 459 župnijskih Karitas, kjer se preko
celega leta 11.000 prostovoljcev trudijo objeti ljudi v stiski in jim dati
oporo in dostojanstvo. Vrh Tedna Karitas je Nedelja Karitas, ki bo letos
27. novembra, kjer po župnijah potekajo različna praznovanja. Na
nacionalni ravni bosta potekala dva osrednja dogodka:
sreda, 23. 11. 2016: ROMANJE PROSTOVOLJCEV KARITAS NA
SLOMŠKOVO PONIKVO. Slovenska karitas vabi prostovoljce in
sodelavce Karitas. Pričetek romanja bo z molitvijo ob 11.00 in ob
12.00 sv. maša, ki jo bo daroval predsednik Slovenske karitas, nadškof
msgr. Alojzij Cvikl.
sreda, 23. 11. 2016: 26. DOBRODELNI KONCERT KLIC DOBROTE
Ob 20.00 bo koncert z neposrednim TV prenosom na 1. programu TV
Slovenija, Radia Slovenija in Radiu Ognjišče. V času koncerta in tudi še
cel december bomo zbirali sredstva za pomoč slovenskim družinam v
stiski. Vstopnice za večerni koncert so na voljo na Slovenski karitas (01
300 59 60), na vseh škofijskih Karitas in v knjigarni Celjske Mohorjeve
družbe v Celju. Slovenska karitas

Ob 8. uri
za žive in + župljane
Ob 17. uri
za + Kristino Mihelič
Ob 17. uri
za + Izabelo Miklavc
Ob 15. uri pri Mariji
za + Verono Krebs in Alojza
Ob 17. uri za + Stanislava Reka
(sv. mašo oblikujejo veroučenci 8. razreda)

Ned., 27. 11.
1. ADVENTNA
NEDELJA,
NEDELJA
KARITAS
Blagoslov
adventnega venca

Ob 8. uri
Za + Daniela Frica
(sv. mašo
oblikujejo
sodelavci ŽK)
Ob 10. uri
na Sv. Antonu
za + Marijo Ričnik,
obl.
Ob 11.30
za + Dorotejo
Uranjek
(sv. mašo
oblikujejo
veroučenci
7. razreda)
Pon., 28. 11.
Katarina Laboure
Tor., 29. 11.
Filomen
Sre., 30. 11.
ANDREJ
NAMEN
APOSTOLATA
MOLITVE
Čet., 1. 12.
Edmund Campion
Pet., 2. 12.
Bibijana
Sob., 3. 12.
Frančišek Ksaver

Prvi sobota

Jezus nas v evangeliju prve adventne nedelje opominja in poudari, naj
bomo pripravljeni, kajti ko ne pričakujemo, ter ko v človeku in v
razmerah najmanj mislimo, bo prišel Sin človekov in nas obiskal.
Tudi nam se Bog približuje v vsakdanjih dogodkih, v vsakdanjem delu in
rednih obveznostih, v enoličnih opravilih in dnevnih dolžnostih, v redni
molitvi in v ljubezni do bližnjih. Pavel govori, da je pomembno, da vero
živimo sredi vsakdanjega življenja: »Živimo pošteno, ne v
požrešnosti in popivanju, ne v prepirljivosti in v nevoščljivosti. Pač
pa si oblecite Gospoda Jezusa Kristusa« (Rim 13,13–14). Bog
prihaja k nam nevsiljivo in tiho, brez hrupa, v bližnjem in sredi
vsakdanjih opravil. Ljudje običajno pričakujejo Odrešenika v izrednih
dogodkih ali v izrednih doživetjih. Na to nevarnost opozarja tudi Jezus v
evangeliju, ko navede dneve v času Noeta. Še malo časa pred potopom
so ljudje živeli brezskrbno in niso »ničesar slutili«. Pogubilo jih je
napačno prepričanje, da bo Bog prišel v izjemnih dogodkih in doživetjih,
ter se niso spreobrnili. Podobno napačno prepričanje lahko opažamo pri
dveh vrstah ljudi. Prvi hlastajo po posebnih doživetjih, zanemarjajo pa
srečanje z Bogom v vsakdanjih opravilih. Drugi trdijo, da bodo verjeli v
Boga, če bodo videli kakšen velik čudež ali kakšen nenavaden
dogodek. Žal pa se ne prvi ne drugi ne spreobrnejo, ker teh dogodkov
noče biti ali pa jih oni nočejo videti. Kristus nas zato vabi, naj bomo
budni in naj odkrivamo Božjo navzočnost v vsakdanjosti. V glavni
mašni prošnji prosimo, da bi »prihajajočemu Kristusu šli naproti z
dobrimi deli«. Danes sklepamo teden Karitas – izrazimo svojo vero v
Kristusa tako, da mu bomo šli tudi mi naproti z dobrimi deli.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Ob 17. uri
za + Amalijo Grubelnik
Ob 17. uri Bogu in Devici Mariji v zahvalo za opravljeno delo
po maši: srečanje ob Svetem pismu
Ob 8. uri
za žive + župljane
BOŽIČ KOT VERSKI PRAZNIK
Da bi božič sprejemali predvsem kot praznik naše vere in
duhovnega veselja zaradi učlovečenja Božjega Sina.

Prvi četrtek - ob 17. uri
za + družino Čibej
Prvi petek - ob 17. uri Bogu in Devici Mariji na čast
za božje varstvo in blagoslov v družinah
Ko so sv. Miklavžu umrli starši in mu zapustili veliko premoženje, svoje
dote ni zaigral, niti zapil ali z razkošnim življenjem zapravil, ampak je s
posvetnim premoženjem pomagal ubogim in si pripravljal bogastvo
za nebesa, ker je vedel, da ni lastnik, temveč le oskrbnik posvetnega

Ob 15. uri
v Josipdolu
za + Štefana
Hergotiča

imetja, ki mu ga je Bog izročil zato, da bi storil mnogo dobrega. Vsi
njegovi koraki so bili polni dobrih del, duhovne in telesne milosti.
V njegovem mestu je bil ugleden oče že tako obubožal, da že ni imel od
česa živeti. Imel je tri mlade in poštene hčerke, pa jih je nameraval
nesrečni oče prodati razuzdancem, da bi živeli od cene prešuštvovanja.
Ob 17. uri
To je bila strašna zamisel, še večja pa nevarnost mladim dekličem. To
za + Franca
izve sv. Miklavž in gre prvo noč pod okno nesrečnega moža, ne delat
greh, temveč z dobrim delom milosti reševat mladino greha. Skozi
Urnauta, obl. –
odprto okno vrže toliko denarja, da lahko oče pošteno oskrbi svoj prvo
po maši obisk
hčerko, drugo noč spet toliko denarja, da lahko oskrbi svojo drugo
sv. Miklavža
(v sodelovanju z hčerko. In ko pride sv. Miklavž tretjo noč in za tretjo hčerko prinese svoj
župnijsko Karitas dober dar, ga razveseljen oče pričaka, hitro plane za njim, poklekne
preden in se ne more dovolj zahvaljevati, a svet mladenič ga prijazno
bo obdaril otroke dvigne in prosi, naj hvali Boga, njegovo čast pa zamolči.

najmlajše in prve
triade osnovne
šole)
Ned., 4. 12.
2. ADVENTNA
NEDELJA

Koliko svetih naukov nam je sv. Miklavž s tem lepim
dogodkom zapustil, a kako malo jih mi posnemamo!?

Ob 8. uri
za pogrešanega
Franca Reflaka
ter vse žive
in + Reflakove
Ob 10. uri
na Sv. Antonu
za + Kristino
Jurač ter
vse + Nemčeve in
Osrednikove
sorodnike
Ob 11.30
za + Rudolfa
Mithansa ter
Angelo in Rudija

V evangeliju nam »adventni pridigar« Janez Krstnik kliče: »Spreobrnite
se, kajti približalo se je Božje kraljestvo!« (Mt 3,2) Njegov klic k
spreobrnjenju je vedno aktualen, zlasti v adventu, vendar se grška
beseda za spreobrnjenje (metanoia) »etimološko nanaša na
spremembo uma, spremembo načina mišljenja. Pomeni zavzeti
drugačno stališče, videti resničnost z novimi očmi« (Tomaš Špidlík).
Spreobrnjenje je središče preroških pridig, ne samo učenja Janeza
Krstnika. Spremeniti (spreobrniti) moramo svoje mišljenje, v skladu z
njim pa nato svoje življenje. Človek je poklican, da vnovič pretehta,
katere vrednote vladajo v njegovem življenju in katere krojijo njegove
odločitve. Adventni čas je nova priložnost, da bi »prečistili« svoj
razum in svoj pogled na svet. Spreobrniti se pomeni videti resničnost
z novimi očmi, zato pomeni postaviti Boga v središče in ne imeti v
središču lastnega jaza ter svojih podob o Bogu. Pomeni spremeniti
način razmišljanja o Bogu in svoj način odnosa z njim in se odvrniti od
idej, ki smo si jih sami ustvarili, k njemu, kakršen se razodeva. Tako
Janez Krstnik v evangeliju poziva farizeje, naj si ne domišljajo, da imajo
Abrahama za očeta, ampak naj se pripravijo, da bodo sprejeli novo
razodetje, ki bo prišlo v Jezusu Kristusu. Spreobrnjenje tako v tem
smislu pomeni, da si nekako nadenemo »Kristusova očala« in
skoznje gledamo na svet, dogodke in na ljudi.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Prvi nedelja – darovanje za potrebe župnij
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

