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Spoštovani starši, učitelji in učenci! Dragi učenci! Ob začetku novega šolskega leta vam
želim vse dobro. Morda boste v prvih dneh res nekoliko pogrešali počitniško sproščenost, a
kmalu se boste lahko začeli veseliti uspehov, ki jih boste doživljali ob novih spoznanjih, novih
prijateljstvih, predvsem pa ob vedno jasnejšem zavedanju, kako se z vsako novo nalogo, z
vsako novo knjigo, širijo vaša obzorja, raste vaše znanje in se poglablja vaše razumevanje sebe
in sveta okoli vas. Spodbujam vas, da se ne uči samo vaša glava, ampak da to, kar vam bo
povedano, vedno presoja tudi srce. Učite se vedno bolj spoznavati, kaj je dobro in kaj je slabo,
kaj je pošteno in kaj je krivično, kaj gradi in kaj podira. Zato vam priporočam, da se o vsem
naučenem pogovarjate s svojimi starši, ki vas imajo radi in vam bodo prav zaradi tega pomagali
rasti. /…/ Dragi učitelji! Čeprav so že stari latinci sestavili pregovor, da kogar bogovi sovražijo,
ga naredijo za učitelja, je vendar vaš poklic eden najlepših na svetu in zahvaljujem se vam, da
ste se zanj od-ločili in ga opravljate. Res je, da je danes veliko govorjenja o pomanjkljivostih,
napakah in stranpoteh našega izobraževalnega sistema, vendar vi niste izobraževalni sistem.
Vi bodite za učence, ki so vam zaupani, avtoriteta. Pa ne toliko avtoriteta v današnjem pomenu
besede, kjer gre za veljavo, moč in vpliv. Prevečkrat se to lahko sprevrže v spopad za veljavo,
moč in vpliv. Bolj bodite avtoriteta v etimološkem pomenu: tisti, ki uči, ki piše; torej tisti, ki svoje
znanje in svoje poglede piše v duha učencev. Ali še bolje, bodite avtoriteta v smislu tistega, kar
pomaga rasti. /…/ Dragi starši! Vaša razpetost se bo z novim šolskim letom še povečala. Nič
več samo služba in dom, ampak še toliko drugih dejavnosti, s katerimi boste skušali svojim
otrokom dati kar največ za življenje. Vem, da danes nekaj velja tisti, ki ima čim več dejavnosti.
To hlastanje po količini se je preselilo tudi v našo skrb za vzgojo in izobraževanje otrok. Čim
več krožkov, čim več dejavnosti, da nam ne bo kdo očital, da nismo dovolj poskrbeli zanje.
Drage mame, dragi očetje, otrokom ne morete nikoli dati nič večjega, kot da jim dajete sami
sebe. Nikoli naj ne dobijo občutka, da so pomembne njihove dejavnosti ali njihovi uspehi ne pa
oni sami. Naj vedno čutijo, da jih imate radi zaradi njih samih in ne zaradi njihovih dosežkov.
Tudi na govorilnih urah in roditeljskih sestankih naj bo to v ospredju: kako je z otrokom, kaj
doživlja in kaj potrebuje, ne pa kakšne ocene je dosegel. Skrb za otroka in ne za njegove ocene
naj bo središče sodelovanja med vami in učitelji.
Vsem vam, učencem, učiteljem in staršem želim, da bi se v novem šolskem letu
predvsem veselili drug drugega, da se boste lahko tudi skupaj veselili napredka. Vsem
želim Božjega blagoslova in Marijinega varstva. nadškof msgr. Stanislav Zore
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Ob 19. uri Bogu in Devici Mariji v zahvalo in priprošnjo – po maši
srečanje članov ribniškega ŽPS-ta
Ob 19. uri
za vse + družinah Gratej, Jakob in Kačič
Ob 8. uri
za + Marijo Praprotnik ter vse žive in umrle na Robnikovem
Ob 19. uri
za vse + Zapečnikove
Ob 19. uri
za + Marijo in Franca Nagliča
Ob 19. uri
Za + Barbaro Šmid
Ob 8. uri
bl. A. M Slomšku na čast
za dušno in telesno zdravje in božje varstvo
Ob 10. uri na Sv. Antonu za + Zdravka Osrajnika in sina Karla
Ob 11.30
za + Jakoba Miheliča
SLOMŠKOVA NEDELJA v nadžupnijski cerkvi sv. Nikolaja v Vuzenici
ob 15. uri molitvena ura … ob 16. uri somaševanje, ki ga bo vodil
nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl

Pon., 24. 9.

Ob 19. uri

bl. A. M. SLOMŠEK bl. A. M Slomšku in sv. p Piju v zahvalo za vse prejete milosti
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Ob 19. uri
za + Franca, obl. in sina Branka Repnika
Ob 8. uri
za žive in + župljane
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Ob 18. uri (izjemoma)
za + Marijo in Lenarta Švajgerja in sina Franca
Ob 19. uri
Bogu in Devici Mariji na čast za božji blagoslov v družini
Ob 8. uri
za + Marjeto Zorec

Ob 10. uri na Sv. Antonu za + Petra Nagliča
Ob 11.30 v Hudem kotu, pri sv. Bolfenku
za + Marijo Mavrič

Zagrabi vsakdan
Pa so minile, počitnice!
Ponovno moramo zgrabiti svoj vsakdan.
Morda si že opazil, da ni tako preprosto po dnevih svobode
in dogajanja ponovno iti na delo, se držati vseh terminov, nositi vse odgovornosti,
na novo nadaljevati staro delo, morda dolgočasno delo v pisarni
ali pa enolično delo v šolskih klopeh.
Ne obotavljaj se. Zagrabi!
Ali ti je dopust, ki naj bi ti dal novih moči, pobral vso tvojo energijo?
Si popolnoma utrujen od številnih potovanj?
Mogoče si se na smrt jezil zaradi močnega dežja,
da so brez milosti padli v vodo številni lepi načrti?
Naj te zbudi nova resničnost.
Počitnic ni več. Veselje dolgega časa dopustov je mimo.
Ponovno naj te zagrabi veselje do tvojega dela,
veselje tvojih vsakdanjih obveznosti.
Res se splača.
Phil Bosmans, Živi vsak dan
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Ribnica na Pohorju
1. razred: ponedeljek 12.35
2. razred: petek 11.35
3. razred: petek 12.35
4. razred: ponedeljek 13.25
5. razred: ponedeljek 7.10
6. razred: torek: 7.10
7. razred: torek 13.25
8. razred: petek 7.10
9. razred: petek 13.25
Osnovna šola Brezno-Podvelka, podružnica Lehen: ponedeljek 14.30
Molitev pred učenjem
Gospod Jezus, preden se sklonim nad knjige, dvigam svoj pogled k Tebi.
Prosim te, blagoslovi moje učenje, naredi iz njega pomembno delo,
ki naj se združi z napori vsega sveta.
Naj se spoji z nenehnim maminim delom in očetovimi napori za življenje naše
družine. Naj se poveže s tvojim ponižnim delom v Nazaretu in s Tvojo žrtvijo na
križu. Naj bo moja šolska klop oltar, moje učenje daritev, ki se bo s Tvojim
blagoslovom dvignila do neba. Blagoslovi in spremljaj me, amen!

Slomškova nedelja 2018: Delo z mladimi – delo za prihodnost
Letošnjo Slomškovo nedeljo bomo obhajali v Vuzenici, v župniji, kjer je Slomšek preživel šest let
svojega življenja (od leta 1838 do leta 1844). Za to župnijo, piše Franc Kosar, je prosil Slomšek
sam: »(Slomšek) so prosili za vuzeniško nadfaro, gorato in težavno in le s pičlimi dohodki
oskrbljeno.«
V tem idiličnem podpohorskem kraju je Slomšek napisal priročnik Blaže in Nežica v nedeljski šoli
(l. 1842). Knjiga je nastala iz potrebe po praktičnem priročniku, ki bi pomagal pri vzgoji in pri povsem
praktičnih stvareh v življenju. Gre za preprosto in praktično delo, ki želi vzgojiti um in srce. Prav z
namenom, da bi združil to dvoje, je Slomšek dal poudarek na moralno vzgojo. Slomšek je poznal
samovoljnost človeka, ki ga je z leti vedno težje oblikovati. Človek je kot drevo, ki ga lahko upogibaš,
dokler je še mlado. Mladega lahko upogibaš skoraj po mili volji, kakor hočeš. Tega so se zavedali
tudi učitelji kasnejših ideologij, ki so na mladih izvajali poskuse svojih revolucionarnih idej. Kakršni
bodo mladi, takšna bo prihodnost.
Naslov letošnje Slomškove nedelje je »Delo z mladimi – delo za prihodnost«. Mladi so naša
prihodnost in tam, kjer po župnijah ni mladih, počasi ugaša plamen upanja. Večkrat se zdi, kot da
smo v tem času razvrednotenja vseh vrednot (Nietzsche) izgubili mlade. Krščanstvo je torej
mnogokrat umrlo in ponovno vstalo, to pa zato, ker ima Boga, ki pozna pot iz groba. Tudi če mladih
ni toliko, kot jih je bilo v času Slomška in morda še pred kratkim, nas ni treba biti strah. Sam papež
Frančišek opogumlja mlade: »Ne izgubite poguma: s svojim nasmehom in svojimi odprtimi
rokami pridigajte o upanju in ste blagoslov za edino človeško družino, ki jo tukaj tako dobro
predstavljate!« Prihodnost ne prihaja kot grožnja ampak kot upanje, in to veliko upanje. Zato se s
papežem oziramo v prihodnost. Prihodnost pa se mladim odpira kot negotovost. Če je bilo v
preteklosti jasno, da mlad človek sprejme neko odločitev za življenje, danes ni več tako. Pri mladih
smo danes pred izzivom stalnega spreminjanja odločitev v smislu »danes se bom odločil za to, jutri
pa bom še videl«. Ker se svet in vse okoli nas hitro spreminja, se v smislu tega hitro spreminjajo
odločitve mladih. Zato papež vabi, da jim omogočimo izkušnjo novega razvojnega modela.
Cerkev si želi mladega srečati, spremljati in zanj tudi skrbeti. Priložnosti za srečanje je mnogo in ob
različnih priložnostih. Globoko v vsakem mladem je želja po uresničitvi svojega življenja, in ko tega
ni mogoče uresničiti s sredstvi, ki jih ponuja svet, se začne odiseja iskanja navznoter, v sebi. Takrat
so potrebni voditelji in spremljevalci. Zdi se, da so včasih bolj kot mladi v krizi voditelji, ki ne vedo,
kako naj se soočijo z mladimi. Slomškov rek »če hočeš druge vneti, moraš sam goreti« je še
posebej namenjen spremljevalcem, ki morajo živeti novost prerojenega življenja v Kristusu. Pri
voditeljih je nastala kriza strasti. Nič več nismo »naježeni«, nič več ne čutimo »metuljčkov«. Mi smo
zelo prijetni, »fajni«, sočutni, nežni in v tem smo gotovo boljši od prednikov v vseh teh »soft«
krepostih (sočutje, empatija), vendar nismo niti približno tako dobri v trdih krepostih (pogum,
odkritosrčnost, srčnost) – v tem smo mevže.
Ob letošnji Slomškovi nedelji smo povabljeni, da ponovno zagorimo, zaživimo krepostno ter
stopimo na križišča in ulice, kjer so mladi. Ne bojmo se mladih, ker nas čakajo, čakajo veselo
oznanilo zmage Življenja nad povprečnim minljivim življenjem. Jure Sojč
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