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Letnik 6, št. 1 (1. januar 2017) # Pastir.si je glasilo Pastoralne zveze župnij Pameče, Sele, Slovenj Gradec, Stari trg

NAZAREŠKI ZGLED
Nazaret je šola, kjer se najprej učimo razumeti
Jezusovo življenje, je šola evangelija. Tu se lahko
naučimo gledati, poslušati, premišljevati in se poglabljati v globoki in skrivnostni pomen tako zelo
preprostega in ponižnega ter čudovitega razodetja božjega Sina. Morda se ga bomo neopazno celo
naučili posnemati. Tu se lahko naučimo metode,
po kateri bomo spoznali, kaj je Kristus. Odkriva se
nam potreba, da si ogledamo okoliščine, v katerih
je bival med nami: kraji, doba, noša, jezik, versko
življenje, skratka vse, kar je Jezusu služilo, da se je
razodel svetu. Tu nam vse govori in vse ima svoj
smisel. Tukaj, v tej šoli, razumemo potrebo po neki
določeni duhovni disciplini, če hočemo slediti naukom evangelija in postati Kristusovi učenci. Oh,
želeli bi zopet postati otrok in vstopiti v ponižno
in vzvišeno nazareško šolo. Poleg Marije bi znova
začeli s pridobivanjem prave življenjske modrosti
in vzvišene modrosti božjih resnic. Pa mi gremo
samo mimo. Pustili bomo tukaj le željo, da nadaljujemo vzgojo, ki naj se spopolni v razumevanju
evangelija. Vendar pa ne bomo odšli, ne da bi hitro,
kot na skrivaj odnesli iz Nazareta vsaj nekaj kratkih
naukov.
Najprej nauk o molku; da v sebi obnovimo spoštovanje do molka, ki je velik in nujen pogoj duha,
ko nas vedno vznemirja hrušč in trušč in vrišč sredi
tega hrumečega in preobčutljivega sveta. O nazareška tišina, ob tebi naj se naučimo zbranosti in duhovnosti, da bomo pripravljeni poslušati navdihe
in nauke pravih učiteljev; spoznamo naj potrebo
in vrednost priprave in študija, premišljevanja ter
osebnega in notranjega življenja in molitve, ki naj

jo edino Bog vidi na skrivnem.
Dalje nauk o družinskem življenju. Nazaret naj
pove, kaj je družina; kaj njena skupnost ljubezni,
kaj njena resna in preprosta lepota in njen posvečeni ter nedotakljivi značaj; naučimo se, kako blagodejna in nenadomestljiva je vzgoja, ki jo dobimo
v družini; naučimo se, kako velika je njena vloga na
družbenem področju.
In še nauk o delu. Tu v Nazaretu, v hiši tesarjevega sina, bi radi razumeli in počastili trdni in odrešilni zakon človeškega prizadevanja. Obnovimo
naj zavest o vzvišenosti dela! Spomnimo naj se,
da delo ni samo sebi namen, marveč da njegova
svoboda in vzvišenost temeljita ne toliko na ekonomski vrednosti kot na vrednosti, ki mu jo daje
namen. Srčno želimo od tu pozdraviti delavce vsega sveta in jim pokazati njihovega velikega vzornika, njihovega božjega brata, preroka vseh njihovih
pravičnih zahtev, Kristusa, našega Gospoda.

Iz nagovorov bl. Pavla VI., papeža
(Nazaret, 5. jan. 1964)
»Kdor spoštuje očeta, bo dosegel
odpuščanje grehov, kdor slavi
svojo mater, zbira zaklad. Otrok,
zavzemi se za očeta na njegova
stara leta, nikar mu v njegovem
življenju ne povzročaj gorja.«
(Sir 3,4.12)

OZNANILA

NAPOVEDNIK:

Vstopamo v obdobje molitvenih dnevov naše dekanije. V naši Pastoralni zvezi sta v SG molitvena
dneva 5. 1. (v bolnišnici) in 6. 1. (v cerkvi sv. Elizabete) ter v Pamečah 14. 1. Lepo vabljeni, da se za
kakšno urico ustavite pred Najsvetejšim.
V soboto, 7. januarja, od 14h do 17h bomo koledniki obiskali družine po domovih. Sprejemamo nove
prijave, za tiste, ki ste že na seznamu, pa prosimo za
potrditev. H koledovanju vabimo starše in otroke, ki
so pripravljeni sodelovati kot koledniki misijonarji.
Prijavite se na telefon 041 363 587 (Marija Ileršič
Kac).
Romarji na Camino se na vas obračamo s prošnjo:
Zbiramo star papir, ki ga lahko prinesete v Elizabetin dom ali pa pokličete Tinkaro na 041 392 251
(odpeljemo lahko tudi odpadno železo). Hvaležni
bomo za vašo pomoč!
V pisarni in v zakristijah vseh župnij so po 5,50 € na
voljo Družinske pratike ter po 2 € Marijanski koledarji, za naročnike so prispele tudi Mohorjeve knjige. Prosimo, da čim prej obnovite naročnine za leto
2017 oz. sporočite morebitne odjave: Družina 98,80
€, Ognjišče 30,90 €.
Dar za stolnino lahko oddate v pisarni ali zakristijah
vseh župnij, prav tako mašne namene za leto 2017.

Kot iz temnordeče svile, Brezmadežna,
je bil v tebi stkan umu zaznaven škrlat,
meso Emanuela,
zato te častimo kot resnično Bogorodico.
(sv. Andrej Kretski)
(Akathistos – hvalnica Božji Materi)

KONTAKT:

župnik SIMON POTNIK:
župnik ERNEST BERLOŽNIK:
župnijska pisarna:		

NED, 1. 1. – blagoslovljen in srečen vstop v
novo leto ; ob 7.30 v SG ni sv. maše
PON, 2. 1. – dela prost dan; ni uradnih ur
TOR, 3. 1. – začetek verouka; po sv. maši
v E-domu Beseda življenja; ob 19h
v bolnišnici sv. maša in molitev za
ozdravljenje; molitveni dan v Šmartnem
SRE, 4. 1. – 17h–19h v bolnišnici molitev
pred Najsvetejšim v tihoti; rekolekcija in
molitveni dan v Šmartnem
ČET, 5. 1. – molitveni dan v bolnišnični kapeli
(sv. maši ob 10h in 19h); ob 17h biblična;
po večerni sv. maši obisk kolednikov po
vseh oddelkih bolnišnice
PET, 6. 1. – obisk bolnikov po domovih;
molitveni dan v SG (sv. maši ob 10h in
18.30 MMM v cerkvi)
SOB, 7. 1. – od 7.30 do kosila srečanje
Korneve; ob 14h v SG koledovanje otrok;
po sv. maši Anina ZS
NED, 8. 1. – ob 10h v SG s sv. mašo začetek
seminarja za zakonce (do 16h); na Selah
ob 14h koledovanje otrok
TOR, 10. 1. – ob 19h v bolnišnici sv. maša
in molitev za ozdravljenje, po maši
molitev za bolnike in obisk po oddelkih;
molitveni dan v Šmiklavžu
SRE, 11. 1. – 17h–19h v bolnišnici molitev
pred Najsvetejšim v tihoti; molitveni dan
v Šentilju
ČET, 12. 1. – ob 17h biblična; ob 19.30 ekipa
Pastir.si; molitveni dan v Šentilju
PET, 13. 1. – po sv. maši nosilci VS; po sv.
maši mladiA; ob 19.30 katehumenat; ob
19.30 molitvena EL; v SG začetek šole za
animatorje; molitveni dan v Šentvidu
SOB, 14. 1. – molitveni dan v Pamečah (od 10h
do 16h s sv. mašo); ob 14h v E-domu VIL;
po sv. maši ZS Sv. Duha in Slomškova ZS
NED, 15. 1. – krstna nedelja v vseh župnijah;
zaključek šole za animatorje; ob 16h
Urškina ZS; ob 19h Nežina ZS; molitveni
dan v Doliču

041 691 065, simon@pastir.si
051 658 236, ernest@pastir.si
02 88 41 505, pisarna@pastir.si

URADNE URE:
- ponedeljek:
- torek:
- petek:

17.00 – 17.45
17.00 – 17.45
8.00 – 10.00

Prispevke za objavo v naslednjih številkah ali na spletni strani pošljite na urednistvo@pastir.si

MAŠA

JANUAR

8:00 - ST. TRG

NEDELJA

1.

9:30 - PAMEČE

10:00 - SG
11:00 - SELE
18:30 - SG
ponedeljek 17:30 - TROBLJE
Božja Mati
Marija

2.

Bazilij in Gregor

torek

3.

Genovefa

18:30 - SG

za +Klemna Šarta; za +Milana Maroška; za +Štefana Miheva;
za +Jožico Kotnik (30. dan)
za +Viktorijo Konečnik (obl.), Ivana, Vido in vse Škofove;
18:30 - SG
za +Ota Pura (obl.) in starše
19:00 - bolnišnica za zdravje

7:00 - SG

sreda

4.

MAŠNI NAMEN
za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +mamo Marijo in očeta
Viktorja Popiča (roj. d. in 34. obl.) ter brata Marjana; za +Bernardo Balant (30. obl.)
in Alojza Grobelnika; za +Franca Verboleta (8. dan)
žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije;
za +Alojza Zormana (obl.) in vse Kavdikove
za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije
za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Jožeta Apata
za +Jakoba Sirovino
za +Jožefo Sinreih

za +Bojana Šrimpfa

Angela

četrtek

5.

Simeon, Milena

petek

6.

10:00 - bolnišnica
17:30 - PAMEČE
19:00 - bolnišnica
10:00 - SG
18:30 - SG

Gašper, Miha,
Boltežar

sobota

7.

18:30 - SG

[molitveni dan] za duše v vicah
za +Avgusta Kotnika in Lovrenca Grubelnika (obl.)
za +Jožefa Zaveršnika
[molitveni dan] za +sina Domija, snaho Snježano in moža Dominika;
za +Viktorja in Rozalijo Aber (obl.) ter Ivana
za +Franca in Antona Krofl; za +Petra in Veroniko Mesner, sestro Marijo, tri
brate in sorodnike; za +Klaro Naglič (8. dan); za +Karla in Anico (3. obl.) Serušnik;
za +Vinka in Poldko Razgoršek ter Tomaža Pavliča
za +Marijo Grojup; za +Rudolfa Vrbančiča (8. dan);
za +Slavka Razgorška (8. dan); za +Mirana Slaviča (8. dan)

Valentin

7:30 - SG
8:00 - ST. TRG
NEDELJA

8.

9:30 - PAMEČE

Severin

10:00 - SG
11:00 - SELE
18:30 - SG

za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Milana Pogorevčnika
(4. obl.); za +Franca Kneza (3. obl.), sestro Tončko in brata Vinka;
v zahvalo za vse dobro
za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Marijo Senica (30. obl.);
za +Ivanko Koprivnik (roj. d.); za +Vinka Juvana in vse Dobrovske;
za +Franca Matvosa in vse Živartnikove; za +Marijo Virtič in vse Karnerjeve;
za +Jožefa Lenarta (2. obl.); za +Veroniko Bošnik (roj. d.);
v zahvalo za vse dobro v minulem letu
za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Veroniko Pečovnik in
Jožeta Lakovška; za +Cecilijo in Feliksa Laznik (obl.);
za +Pavlo in Ivana Gregor (obl.)
za +Mirona Bilobrka in starše; za +Albino Merzdovnik (1. obl.)
za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije;
za +župnika Franca Ksaverja Meška (obl.) in vse pokojne dušne pastirje;
za +Jožeta Logarja; za +očeta, mamo in sorodnike
za +starše Ovčjak in Kontrec

POGREBI:

NABIRKE: (preštejejo jih ključarji)

V Slovenj Gradcu smo se poslovili od Rudolfa Vrbančiča,
Klare Naglič in Vekoslava Razgorška.

V nedeljo, 25. 12., ste darovali: v Trobljah 206,63 €,
na Selah 120,30 €, v SG 801,67 €, v Starem trgu 95,91 €.

Gospod, daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti.

Bog povrni vsem dobrotnikom!

