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SPOMNILA SE JE …

Nenavadno. Zgodilo se je v domu starejših.
Delile smo zajtrk. Običajno je ta množica ljudi nemirna, vpijejo, se prerivajo in
kričijo. Tokrat pa… spokojnost, mir in tišina... Lupile smo jajca, rezale šunko…
Precej neprimerna hrana za te starejše ljudi. A ta mir in tišina … Prišla je kolegica
in vprašala: »Kaj se pa dogaja? Kaj pa je narobe? Tak mir in tišina, kaj se je
zgodilo?« Rekla sem samo: »Velika noč je. In ti ljudje jo čutijo …«
Pomislil sem, kako se je ob vonju, okusu … tem ljudem prebudil spomin. Spomin
na dom. Zadišalo je po njem. Bogve, koliko let je že od doma, bogve, če ga sploh
še kdo obišče, če je sploh še kaj stika z domačimi … Bogve, če sploh še ima
koga od bližnjih … A nenadoma je začutil dom, začutil je, da nekam spada. Ne
toliko fizično, pač pa duševno, srčno nekam spada. In je nenadoma vse v redu.
Zato so prazniki tako dragoceni … Zato se tako skrbno pripravimo na krst,
obhajilo, birmo, na Veliko noč … Zato pripravljamo stvari, ki jih vonjamo,
okušamo, se jih dotikamo … Ker te stvari ostanejo. Za vedno. Morda bomo nekoč
v domu ostarelih. In se bomo spomnili. In bomo vsaj za hip srečni.
Tako kot ostarela gospa v domu, ki zavrača vsako hrano. In imajo težave z njo,
ko jo je potrebno nahraniti. Noče jesti. Upira se in upira. In ni rešitve.
Pa pride neka sestra in pove. Nobenih težav nimam z njo. Vedno odpre usta in z
veseljem užije hrano. In vprašanje: Ja, kako pa ti to uspe? Preprosto, rečem
ji: »Kristusovo telo. Z nasmehom odpre usta in začne jesti …«
Ta sestra jo je začutila. Gospa se je spomnila nečesa zares lepega.
Pon., 10. 6.

MARIJA, MATI CERKVE
Binkoštni ponedeljek Ob 19. uri za + Antonijo in Alojza Strunčnika
Tor., 11. 6.
Ob 19. uri
Barnaba
za + Vido Pungartnik in Tino Perme

Sre., 12. 6.
Eskil
Čet., 13. 6.
ANTON
PADOVANSKI

Ob 19. uri
za + Antona
Razdevšeka
Pet., 14. 6.
Valerij
Sob.,15. 6.
Vid
Kvatrna sobota

Ned.,16. 6.

SVETA
TROJICA

Pon.,17. 6.
Rajner

Doma ne bo daritve – sv. maše!
ROMARSKI SHOD na sv. Antonu na Pohorju
na čast sv. ANTON-u PADOVANSKEMU
spovednik in pridigar: salezijanec Vladimir Rakovnik
Ob 8. uri za + Barlove, Elbijeve in Peršetove
Ob 9. uri za + očeta in brata Antona Reflaka
Ob 10. uri ob življenjskem jubileju … Bogu in
Devici Mariji na čast za dušno in telesno zdravje
za + Marijana Kanopa
za + Jožeta Merzdovnika
Ob 19. uri
za + Borisa Solero, obl. ter starše in sorodnike
Ob 10. uri letno srečanje družin
pripravnikov za stalni diakonat
somaševanje vodi: dekan dr. Ivana Rojnik
za + Alojzija Ričnika, obl.
za + Frančiško Zaveršnik
za + Štefanijo Stramec
Gosta: voditelj Centra za duhovne poklice
msgr. dr. Stanislav Slatinek in
referentka za pastoralo poklicanosti
s. Štefka Klemen OSU
Ob 7.30 za + Marijo in Viktorja Fišingerja in
vse + v družinah Rihter
»LEPA NEDELJA« na Sv. Antonu na Pohorju
na čast sv. ANTON-u PADOVANSKEMU
spovednik in pridigar: salezijanec Srečko Golob
Ob 9. uri za + Antonijo in Avgusta Nabernika ter
vse + na Dojerjevem in Pečnikovem
Ob 10. uri slovesna TELOVSKA procesija …
nato daritev
za vse + Kristanove
za + Petra, st. in Petra, ml. Nagliča ter
Rozalijo Naglič
Ob. 19. uri
za + Ivana Zapečnika

Tor., 18. 6.
Marko in Marcelijan
Sre., 19. 6.
Nazarij
Čet., 20. 6.
SV. REŠNJE TELO
IN KRI
Pet., 21. 6.
Alojzij Gonzaga
Sob., 22. 6.
Janez Fisher
Ned., 23. 6.

12. NEDELJA
MED LETOM

Ob 19. uri
za + Antonijo in Jožefa Pušnika
Ob 8. uri
za + Alojza Škvarča
Ob 19. uri
za + Amalijo in Alojza Ladineka
Ob 19. uri
za + Elizabeto in Alojza Najžarja
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Ob 8. uri TELOVSKA PROCESIJA – nato daritev
za + Zaliko Žigart ter
mamo Marijo, očeta Avgusta, 2 brata in sestro
Ob 10. 30 na Sv. Antonu za vse + Pušnikove

Naziv apostol poudarja njegovo poslanstvo, to je njegovo dolžnost in obveznost,
da izpolni svoj posel in svojo nalogo. Najlepši primer apostola in poslanca je prav
gotovo učitelj narodov, apostol Pavel. Naziv apostol je njegova znamka, tako se
predstavlja v številnih pismih: 'Pavel, poklican apostol … ali poklican za apostola'
(Rim 1,1; 1 Kor 1,1; 2 Kor 1,1; Gal 1,1; Ef 1,1; Kol 1,1; 1 Tim 1,1; 2 Tim 1,1; Tit 1,1).
Poslanstvo apostola je lepo razvidno tudi iz besede 'apostolé', ki pomeni prav
'poslanstvo', kakor kažejo sledeči primeri. Ko so izbirali namestnika za Juda
Iškarjota, so molili, naj Gospod pokaže, koga je izbral, 'da prevzame mesto v tej
službi in poslanstvo, od katerega je odpadel Juda, da je šel na svoj kraj' (Apd
1,25). Rimljanom piše, da je apostol Jezusa Kristusa, 'po katerem smo prejeli
milost in poslanstvo, da bi bili za njegovo ime veri poslušni vsi narodi' (Rim
1,5). Korinčanom zagotavlja: 'Če drugim nisem apostol, sem vendar vam, zakaj
vi ste pečat mojega poslanstva v Gospodu' (1 Kor 9,2). In Galačanom: 'Kateri je
namreč deloval v Petru, da je imel poslanstvo za obrezane, je deloval tudi v
meni za pogane' (Gal 2,8).
Apostol pomeni poslanec, ki prenaša sporočila od enega človeka do drugega
človeka, pa tudi od enega kraja do drugega kraja in od ene prestolnice do druge
prestolnice. V starih časih je zato bilo zelo pomembno, da je poslanec bil dober v
nogah, lahkih nog vzdržljiv na velikih razdaljah. Prerok Izaija piše: 'Kako ljubke so
na gorah noge glasnika radosti, ki oznanja mir, ki prinaša veselo vest, razglaša
zveličanje in govori gori Sion: Tvoj Bog kraljuje!' (Iz 52,7).
Apostol Pavel piše Efežanom: 'Stojte torej, opasani okoli svojega ledja z resnico
in obdani z oklepom pravice in na nogah obuti s pripravljenostjo za evangelij

miru!' (Ef 6,14-15). In naš Gospod je pred odhodom naročil apostolom: 'In kjer vas
kdo ne bo sprejel in ne bo poslušal vaših besed, pojdite iz tiste hiše ali iz
tistega mesta in otresite prah s svojih nog. Resnično, povem vam: Lažje bo na
sodni dan sodomski in gomorski zemlji kakor tistemu mestu!' (Mt 10,14-15).
škof Jurij

MAŠNIŠKA POSVEČENJA V LETU 2019
LJUBLJANSKA NADŠKOFIJA
Gregor Bregar, roj. 4. 4. 1983, iz župnije Ljubljana - Šentvid
Tadej Ložar, roj 19. 7. 1994, iz župnije Dol pri Ljubljani
Rok Pogačnik, roj. 27. 6. 1993, iz župnije Radovljica
Vito Urbanija, roj. 4. 6. 1994, iz župnije Moravče
Mašniško posvečenje bo v ljubljanski stolnici v soboto, 29. junija, ob 9. uri.
MARIBORSKA NADŠKOFIJA
Primož Lorbek, roj. 28. 8. 1990, iz župnije Zavrč
Sebastijan Tišler, roj. 24. 12. 1978, iz župnije Maribor - Tezno
Mašniško posvečenje bo v mariborski stolnici v soboto, 29. junija, ob 10. uri.

Ste dovolj slabotni? Prihaja čas duhovniških posvečenj …
Znani duhovni pisatelj Henri Nouwen je kandidatom za posvečenje postavil tole
vprašanje: "Ste dovolj slabotni, da bi mogli biti posvečeni?"
Hotel je reči: Ste že dovolj spoznali in sprejeli svojo krhkost, slabotnost, šibkost,
ranljivost, da lahko postanete duhovniki? Naše vprašanje bi bilo verjetno prav
nasprotno: Ste dovolj močni za to službo?
V ozadju Nouwenovega vprašanja je verjetno še nekaj drugih: Ste se preizkusili v
duhovnem boju? Poznate skušnjave, padce, neuspehe, potrtost? Ste že bolj domači
s svojimi strastmi, neurejenimi nagnjenji? Kadar padete v greh, ali se znate kolikor
toliko hitro pobrati? Ali znate o svoji šibkosti pripovedovati Gospodu, brez obsojanja
sebe ali drugih?
Vam je blizu Kristusova beseda apostolu Pavlu: "Dovolj ti je moja milost. Moč se
dopolnjuje v slabotnosti"? Vam uspeva na vašo krhkost gledati tudi s kančkom
humorja?
Blag, usmiljen pogled nase in na lastno slabotnost je sad naše rasti v
zaupljivem, domačem odnosu z Gospodom. Je sad utrjevanja našega
dostojanstva in istovetnosti, sad ukoreninjenosti in utemeljenosti v Kristusovi
ljubezni (prim. Ef 3,17). p. Janez Poljanšek DJ
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

