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O VERI, UPANJU IN MEDSEBOJNI LJUBEZNI
Držimo se prave vere, trdnega upanja in
popolne ljubezni, ker je vera kakor naš čut,
ljubezen pa kakor naše zdravje. Vera veruje, ljubezen deluje, upanje utrjuje. Nad vse
skrbimo, da nas zavist, sovraštvo, obrekovanje, jeza in prepir ne bodo ločili od naše
glave, Jezusa Kristusa.
Ljubezen sicer povezuje in oživlja vse
ude Cerkve, nas pa odreže od telesa takoj,
če vidi, da se veselimo nesreče drugih. Morda nas zato ne boli propad našega bližnjega,
ker smo odrezani od telesa, saj bi nas vendar
bolelo, če bi bili z njim združeni. Dobro premislimo, ljubi brat, in skrbno upoštevajmo,
da ud toliko časa trpi, dokler je na telesu, če
pa je odrezan, ne more ne trpeti ne čustvovati. Če je roka ali drug del telesa odrezan od
njega, roka nič več ne čuti, tudi če bi vse ostalo telo razsekali na koščke, ker je že ločena
od družbe z drugimi udi. Tak je vsak kristjan,
ki zaradi nesreče, stiske ali celo smrti drugega
ne samo, da ne trpi, ampak, kar je še slabše,
se tega celo veseli. Ker je že odrezan od telesa, nima več v srcu čustva ljubezni, ki ga zapoveduje apostol: Veselite se z veselimi, jokajte z
jokajočimi, bodite med seboj ene misli.
Ljubezen bližnjemu ne dela hudega. Preljubi moj brat, če je naš Gospod in Odreše-

nik, ki ni imel greha, hotel nas grešnike ljubiti s tako ljubeznijo, ko je rekel, da on trpi, kar
mi trpimo, zakaj ga vendar mi, ki nismo brez
greha in ki lahko svoje grehe odkupujemo z
ljubeznijo, ne ljubimo s tako popolno ljubeznijo? Saj nas je Bog ljubil tako, da je celo svojega Sina izročil v smrt za nas grešnike. Ker je
on do nas izpričal tolikšno dobroto in usmiljenje, pazimo, da ne bomo izgubili dobrine,
ki nam jo je dal, in zakramenta našega krsta,
pri katerem smo obljubili, da se odpovemo
hudemu duhu in njegovim delom in vsem
grehom.
Če pa po krstu pademo v kak greh, nam
je dobri Bog dal drugi krst, kopel solza, in
nam določil pokoro zaradi naše slabosti. Zato
moramo svoje grehe priznati z vso odkritosrčnostjo in obroditi vreden sad pokore.

Iz spisa sv. Pavlina furlanskemu
vojvodu Henriku (52)
In Janez je izpričal: »Videl sem
Duha, ki se je spuščal z neba kakor
golob in ostal nad njim. In videl
sem in pričujem, da je ta Božji Sin.«
(Jn 1,32.34)

OZNANILA

NAPOVEDNIK:

Včeraj smo obhajali molitveni dan v Pamečah.
Hvala vsem, ki ste se ustavili v molitvi in češčenju,
priprošnji in zahvali.
Približuje se slovesnost Sebastjanove nedelje ne
Selah. V nedeljo, 22. januarja, bomo blagoslovili
obnovljen in razširjen kor ter prenovljene orgle. Vabljeni k slovesnosti in predstavitvi orgel ob 10.45.
Gospodinje naprošamo za pecivo in druge dobrote.
27. in 28. januarja bo v bolnišnični kapeli potekal
mini svetopisemski maraton. Če želite sodelovati,
pokličite Anko (031 562 966). Vabljeni!
Prosimo, da do vključno petka, 27. januarja, obnovite naročnine na verski tisk (Družina, Ognjišče,
Mohorjeve knjige) za leto 2017. Za naročnine, ki do
takrat ne bodo obnovljene, bomo smatrali, da jih
odjavljate.
Dar za stolnino lahko oddate v pisarni ali zakristijah
vseh župnij, prav tako mašne namene za leto 2017.
Romarji na Camino 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!

Ljubiti največjo dobroto je največja sreča.
Kdor Boga ljubi, je dober; če dober, pa
tudi srečen; in kolikor bolj ga kdo ljubi,
toliko boljši je. Imejmo torej v srcu ljubezen do Boga in do bližnjega; zakaj
kdor ljubi bližnjega, je spolnil postavo.
Kdor ljubi svojega brata, je njegovo srce
mirno. Nevoščljivec pa je podoben ladji,
ki jo morski valovi premetavajo.

(sv. Pavlin Oglejski)
KONTAKT:

župnik SIMON POTNIK:
župnik ERNEST BERLOŽNIK:
župnijska pisarna:		

NED, 15. 1. – ob 16h Urškina ZS; ob 19h
Nežina ZS; molitveni dan v Doliču
PON, 16. 1. – ob 17.30 kitaristi začetniki;
po sv. maši voditelji ministrantov;
po sv. maši kitaristi
TOR, 17. 1. – ob 19h v bolnišnici sv. maša
in molitev za ozdravljenje, po maši
molitev za bolnike in obisk po oddelkih;
molitveni dan v Podgorju
SRE, 18. 1. – teden molitve za edinost
kristjanov; srečanje bolniških
duhovnikov; 17h–19h v bolnišnici
molitev pred Najsvetejšim v tihoti;
ob 17h v Celju biblična šola
ČET, 19. 1. – ob 17h biblična; po sv. maši
srečanje katehetov
PET, 20. 1. – ob 19.30 molitvena EL
SOB, 21. 1. – verouk na Selah; ob 17.30
minikateheza; ob 18h 1. delovno
srečanje Rad živim
NED, 22. 1. – postavitev duhovnih botrov
za kandidate za birmo; na Selah
Sebastijanova nedelja in blagoslov
obnovljenega kora in orgel; ob 19h v SG
Rokova ZS
TOR, 24. 1. – ob 19h v bolnišnici sv. maša in
molitev za ozdravljenje, po maši molitev
za bolnike in obisk po oddelkih; ob 19.15
v E-domu dekanijsko srečanje katehetov
in dekanijskih duhovnikov
SRE, 25. 1. – ob 16h v E-domu regijsko izobraževanje Karitas; 17h–19h v bolnišnici
molitev pred Najsvetejšim v tihoti
ČET, 26. 1. – ob 17h biblična
PET, 27. 1. – po sv. maši v kapeli v bolnišnici
začetek svetopisemskega maratona; ob
19.30 katehumenat; ob 19.30 molitvena EL
SOB, 28. 1. – verouk v ST
NED, 29. 1. – nedelja Svetega pisma;
blagoslov sveč na Selah in v Starem trgu
(drugod na svečnico)

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

JANUAR

URNIK SVETIH MAŠ

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ferda in Marico Podstenšek;
za +starše, dva brata in sestro ter svaka; za +Mojco Mlinar
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ivano Vrhovnik (7. obl.);
za +Toneta Jeromla in sorodnike; za +Pavlo Prednik (roj. d.)
NEDELJA
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Jožeta in Bojano Paradiž
15. 10:00 – SG: za +Urbana Ažnoha (1. obl.); za +Antona in Angelo Tomažič in Stanka Grilca;
za +Franja Markoto (1. obl.); za +Ota Iršiča (2. obl.)
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Antona Laha (god);
Pavel
za +Alojza in Veroniko Ring
18:30 – SG: za +Jožeta in Štefko Pačnik ter v zahvalo za vse dobro v letu 2016;
za +Pavla in Angelo Miler ter Pavlo in Mihaela Obertavč; za +Zmaga Gumzeta;
za +mamo Pavlo in očeta Francija Popič (god)
ponedeljek 17:30 – TROBLJE: za duše v vicah
16. 18:30 – SG: za +Slavka Slemnika (9. obl.), Cirila Ažnoha in vse na Zg. Sedarjevem domu umrle
Marcel

Anton

18:30 – SG: na priprošnjo sv. Antona za moževo in očetovo zdravje;
za +Karolino Sušec (8. dan)
19:00 – bolnišnica: za nerojeno človeško življenje

sreda

7:00 – SG: za +Marijo Bricman

torek

17.
18.
Marjeta Ogrska

četrtek

19.

Jakob Salas

petek

20.

17:30 – PAMEČE: za +Petra in Antona Zormana (obl.) in sorodnike;
za +Frido in Viktorja Paradiž (obl.)
18:30 – SG: za +starše Viktorja in Marijo Čevnik ter sorodnike
18:30 – SG: za +Ivana Jamnika in sorodnike

Fabijan,
Boštjan

sobota

21.

18:30 – SG: za +Nežo in Ivana Plaznik ter Franca Grosa; za +Pavlino Areh in sorodnike;
za +Angelco Smolčnik (obl.); za +Franca Odra (obl.)

Agnes (Neža)

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Dušana in Slavka Jeromel,
obojne starše in sorodnike
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ivanko (1. obl.) in Pavla
Koprivnik (roj. d.); za +Ivana Časa (15. obl.), mamo Frančiško in očeta Ivana; za +moža Franca
NEDELJA
in mamo Pavlo Špegel (roj. d. in god) ter brata Gustija Kneza
22. 9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za oba +Antona Kašnika;
za +Simono Cehner (2. obl.); za +Vinka Pačnika (god); za +Elizabeto in Mihaela Senica
10:00 – SG: za +Marijo (obl.) in Slavka Sterle; za +Marijo in Štefko Perkuš (obl.)
Vincencij
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Mirka Kozamurnika (1. obl.);
za +Petra Časa in Kotalove; za +Viktorja Konečnika (12. obl.) in vse Apačnikove
18:30 – SG: za +Branka Rotovnika in sorodnike; za vse +Gribenove in Hartmanove ter Heleno
Žvikart; za +Sandija in Vero (roj. d.) Plešej in sorodnike

POGREBI:

NABIRKE: (preštejejo jih ključarji)

V Slovenj Gradcu smo se poslovili
od Karoline Sušec.

V nedeljo, 8. 1., ste darovali: v Pamečah 63,91 €,
na Selah 68,02 €, v SG 386,30 €, v Starem trgu 67,59 €.

Molimo zanjo in za vse žalujoče.

Bog povrni vsem dobrotnikom!

