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POBOŽNOST JE TREBA ŽIVETI NA
RAZLIČNE NAČINE
Bog je ob stvarjenju sveta zapovedal
rastlinam, naj vsaka rodi sad po svoji vrsti.
Tako je zapovedal tudi kristjanom, živim
rastlinam svoje Cerkve, naj prinašajo sad
pobožnosti vsak po svoji zmožnosti in
poklicu. Drugače mora biti pobožen izobraženec kakor delavec, drugače služabnik
kakor knez, drugače vdova kakor dekle ali
zakonska žena. Pa ne samo to, pobožne
vaje se morajo prilagoditi tudi močem,
zaposlenosti in dolžnostim vsakega posameznika.
Povej mi, Filoteja, ali bi bilo prav, če bi
škof hotel živeti samotarsko kakor kartuzijani? In če bi si zakonci po zgledu kapucinov ne hoteli pridobivati nikakega premoženja? Če bi bil obrtnik vsak dan v cerkvi
kakor redovnik, redovnik pa bi se ukvarjal
z vsakovrstnimi opravili v službi bližnjega
kakor škof? Ali bi taka pobožnost ne bila
smešna, zgrešena in neznosna? In vendar
je ta napaka kaj pogostna.
Ne, Filoteja! Pobožnost, če je resnična,
nič ne skazi, pač pa vse spopolnjuje, a če
kdaj nasprotuje zakonitemu poklicu, je
brez dvoma napačna.
Čebela leta in srka iz cvetic med, ne da
bi jih poškodovala. Zapušča jih sveže in
cele, kakor jih je našla. Prava pobožnost pa
še več naredi. Ne le da nobenemu stanu

in opravilu ni v kvar, marveč še vse okrasi
in ozaljša. Skrb za družino se po njej umiri,
ljubezen med možem in ženo postane
prisrčnejša, služba gospodarjem zvestejša,
vse vrste opravila prijetnejša in milejša.
Zmota je in celo krivoverstvo, če hoče
kdo pobožno življenje odpraviti iz vojaštva,
iz delavnice obrtnikov, s knežjih dvorov, iz
zakonskih družin. Res je, Filoteja, da čisto
premišljevalne, samostanske in redovniške
pobožnosti v teh poklicih ne moreš izvrševati; toda razen teh treh pobožnosti je še
več drugih, ki morejo dvigati k popolnosti
tiste, ki živijo med svetom.
V katerem koli poklicu smo, povsod
moremo in moramo hrepeneti po popolnem življenju.
Iz knjige Filoteja sv. Frančiška Saleškega,
škofa (1, 3)
»Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je
zagledalo veliko luč, nad prebivalci v deželi smrtne sence je
zasijala svetloba.« (Iz 8,1)

OZNANILA:

NAPOVEDNIK:

Danes blagoslavljamo obnovljene orgle in NED, 22. 1. – na Selah Sebastijanova nedelja in
blagoslov obnovljenega kora in orgel; ob 19h v
povečan kor v župnijski cerkvi sv. Roka na
SG Rokova ZS
Selah. Iskren boglonaj vsem, ki ste tako ali
drugače pomagali. Ob tej priložnosti pa TOR, 24. 1. – ob 19h v bolnišnici sv. maša in molitev
za ozdravljenje, po maši molitev za bolnike in
hvala tudi vsem, ki iz dneva v dan, iz meseca
obisk po oddelkih; ob 19.15 v E-domu dekanijsko
v mesec tiho služite, pomagate pri obnovi in
srečanje katehetov in dekanijskih duhovnikov
širitvi žive fare, prave Kristusove Cerkve. Bog SRE, 25. 1. – ob 16h v E-domu regijsko izobraževanje
vam povrni.
Karitas; 17h–19h v bolnišnici molitev pred
Najsvetejšim v tihoti
27. in 28. januarja bo v bolnišnični kapeli
ČET,
26. 1. – ob 17h biblična
potekal mini svetopisemski maraton. Če
PET, 27. 1. – po sv. maši v kapeli v bolnišnici
želite sodelovati, pokličite Anko (031 562
začetek svetopisemskega maratona; ob 19.30
966). Vabljeni!
katehumenat; ob 19.30 molitvena EL
Vabljeni na duhovne vaje za odrasle. Potekale SOB, 28. 1. – verouk v ST
bodo od 10. do 12. marca v župnišču na NED, 29. 1. – nedelja Svetega pisma; blagoslov
sveč na Selah in v Starem trgu (drugod na
Razborju. Vodi Simon Potnik, prijavite se
svečnico); ob 17h v kapeli v bolnišnici molitev
lahko v župnijski pisarni.
s trpečimi in žalujočimi
Prosimo, da do vključno petka, 27. januarja, TOR, 31. 1. – ob 17h sestanek sodelavcev
Karitas; ob 19h v bolnišnici sv. maša in molitev za
obnovite naročnine na verski tisk (Družina,
ozdravljenje, po maši molitev za bolnike in obisk
Ognjišče, Mohorjeve knjige) za leto 2017. Za
po oddelkih
naročnine, ki do takrat ne bodo obnovljene, SRE, 1. 2. – ob 10h v Dravogradu rekolekcija
bomo smatrali, da jih odjavljate.
naddekanata; 17h–19h v bolnišnici molitev pred
Najsvetejšim v tihoti
Dar za stolnino lahko oddate v pisarni ali
ČET,
2. 2. – svečnica; ob 17h biblična; po sv. maši v
zakristijah vseh župnij, prav tako mašne
E-domu priprava na krst
namene za leto 2017.
PET, 3. 2. – prvi petek; obisk bolnikov po domovih;
ob 16h spovedni dan; ob 18.30 v E-domu MMM
Romarji na Camino zbiramo star papir, ki
(mesečna mladinska maša) in Blažev blagoslov, po
ga lahko prinesete v Elizabetin dom ali pa
sv. maši duhovna obnova in češčenje do polnoči;
pokličete Tinkaro na 041 392 251 (odpeljemo
po sv. maši mladiA; ob 19.30 katehumenat
lahko tudi odpadno železo). Hvaležni bomo SOB, 4. 2. – 8h–15h v SG srečanje katehetov; ob
za vašo pomoč!
17.30 minikateheza; po sv. maši Anina ZS
NED, 5. 2. – Blažev blagoslov v vseh župnijah; po sv.
maši v ST druženje ob kavi in čaju

Moj Gospod, moje edino življenje in upanje, sprejmi moje bedno in nečisto srce in sežgi vsa
njegova slaba čustva in strasti v žarečem ognju svoje ljubezni. Prosim Te, sprejmi mojo svobodno
voljo. Sprejmi vse moje misli, besede in dejanja; skratka vse, kar je v meni in zunaj mene. Vse
polagam v dar k nogam Tvojega Božjega veličastva. Prosim Te, da to milostno sprejmeš, čeprav
tega nisem vredna. Amen.
(sv. Angela Merici)
KONTAKT:
župnik SIMON POTNIK: 		
župnik ERNEST BERLOŽNIK :
Kontakt pisarna:		

041 691 065, simon@pastir.si
051 658 236, bernest949@gmail.com
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

nedelja
22. 1. 2017
3. med
letom,
Vincencij

ponedeljek
23. 1. 2017
Klemen

torek
24. 1. 2017
Frančišek Saleški

sreda
25. 1. 2017
Spreobrnitev ap.
Pavla

četrtek
26. 1. 2017
Timotej in Tit

petek
27. 1. 2017
Angela Merici

sobota
28. 1. 2017

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 in mamo Pavlo Špegel (roj. d. in god) ter brata Gustija Kneza
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.)
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
17:30 – TROBLJE: za žive in pokojne molivce 2. rože živega rožnega venca
18:30 – SG: za +Milana Ermenca st. (14. obl.); za +Danijela Kovača (roj. d.); za +Pavlo in
Viktorja Skrivarnik, svakinjo Tončko in svaka Marjana Vitka
18:30 – SG: za +Franca in Pavlo Sterkuš (god); za +Pavlo in Jožeta Štaleker
19:00 – bolnišnica: za zdravje
7:00 – SG: za +Gojka Bjeladinoviča
17:30 – PAMEČE: za +Stanka Vošnerja
18:30 – SG: za +Rozalijo Haberman (14. obl.); za +Marijo (obl.) in Slavka Sterle; za +starše
Terezijo in Franca Knez ter sorodnike
17:30 – ST. TRG: za duše v vicah
18:30 – SG: za pokojne v rodu Sambolec
18:30 – SG: za +Rozalijo in Ivana Apšner; za +Ivana Milerja (8. dan)

Tomaž Akvinski

nedelja
29. 1. 2017
Valerij

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +starše, brata, sestro in
svaka; za +Maksa Uršnika (10. obl.)
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Alojza Grobelnika
(2. obl.); za +Julijano Pušnik; za +Elizabeto Smrtnik in sorodnike; za +Marijo Vreznik (8.
dan)
9:30 – TROBLJE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Franca Čurča
(obl.); za +Marijo Hrastel (roj. d.); za +Vinka Lakovška in Matijo Krevha (roj. d.) ter Marijo
Juvan (obl.); za +Antonijo in Franca Zorman
10:00 – SG: za +Avgusta in Slavko Mitnjek ter Albino Merzdovnik; za +Marijo Tratnik; za
zdravje in za slovenjgraško bolnišnico; za +Franca Šulerja in brata Simona (17. obl.)
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Antonijo Zagernik (9.
obl.), Antona Tomažiča, Pavla Šafarja, Petra Navotnika in vse Lesnikove; v zahvalo za
prehojenih 90 let ter za nadaljnjo srečo in blagoslov v družini Vodovnik
18:30 – SG: za +Marijo Gorjup

POGREBI:

NABIRKE: (preštejejo jih ključarji)

V Slovenj Gradcu smo se poslovili od Vincenca
Panjeka in Tomaža Burnika. Molimo zanju in
za vse žalujoče.

V nedeljo, 15. 1., ste darovali: v Pamečah 36,89 €, na Selah
48,48 €, v SG ni podatka, v Starem trgu ni podatka. Bog
povrni vsem dobrotnikom!

