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Letnik 6, št. 5 (29. januar 2017) # Pastir.si je glasilo Pastoralne zveze župnij Pameče, Sele, Slovenj Gradec, Stari trg

MOJE NAJLJUBŠE PRIZADEVANJE IN DELO
Če hočemo zares dobro svojim gojencem
in jih naučiti, da bodo spolnjevali svoje dolžnosti, nikoli ne pozabimo, da moramo biti
kakor starši tej naši dragi mladini. Zanjo sem
najraje delal, si zanjo prizadeval, njej sem
posvetil svoje duhovniško poslanstvo in vso
našo salezijansko družbo.
Kolikokrat sem se moral prepričati, moji
dragi sinovi, o tej veliki resnici v svojem dolgem delovanju! Gotovo se je lažje razburjati
kakor potrpeti, groziti otroku kakor ga prepričati. Ljubezen, kot vam jo priporočam, je
tista, ki jo je imel sveti Pavel do svojih vernikov, komaj spreobrnjenih h Gospodovi veri.
Ta ljubezen ga je pogosto spravljala v žalost
in ga silila k prepričevanju, kadar jih je videl,
da so manj ubogljivi in se ne ozirajo na njegovo prizadevanje.
Tiste, nad katerimi moramo izvajati
kakšno oblast, imejmo vedno za svoje sinove. Dajmo se jim takorekoč v službo, kakor
Jezus, ki je prišel, da bi ubogal, ne pa ukazoval. Sramujmo se, če bi kdaj dali vtis, da
hočemo gospodovati. Ne gospodujmo jim,
ampak jim služimo z največjim veseljem.
Tako je delal Jezus s svojimi apostoli. Prenašal je njihovo nevednost, neotesanost in
malovernost. Z grešniki pa je ravnal s tako
domačnostjo in ljubeznivostjo, da so se ne-

kateri čudili, drugi pa skoro pohujšali, spet
drugim pa je vzbujal sveto upanje na Božje
odpuščanje. Zato nam je rekel, naj se učimo
od njega krotkosti in srčne ponižnosti.
Ker so torej naši sinovi, se nikar ne jezimo,
kadar je treba odpravljati njihove napake, ali
se vsaj obvladajmo, da bodo opazili, kako
smo zatrli jezo v sebi.
V duši ne sme biti razburjenja, v očeh ne
zaničevanja, in ne sramotilne besede na jeziku. Za sedanji trenutek naj v nas prevlada
sočutje, za prihodnost pa upanje. Tako boste
resnični očetje in boste zares uspeli poboljšati svoje sinove.
V določenih težkih trenutkih bolj pomaga, če se priporočimo Bogu, se pred njim
ponižamo, kakor pa izbruhnemo v poplavo
besed, ki z ene strani povzročajo samo zlo v
tistem, ki jih sliši, z druge strani pa nikakršne
koristi v tistem, ki jih zasluži.

Iz pisem sv. Janeza Boska, duhovnika
»Ko je tisti čas Jezus zagledal
množice, se je povzpel na goro.
Sedel je in njegovi učenci so prišli k
njemu. Odprl je usta in jih učil …«
(Mt 5,1-2)

OZNANILA

NAPOVEDNIK:

Ta vikend smo doživljali svetopisemski maraton. Hvala ge. Anki
in vsem, ki ste vstopali v Sveto pismo, na tak način molili in klicali
blagoslova na vse nas.
Ob vprašanju birme se velikokrat čutimo nemočne ali pa zaidemo v tarnanje. Gospod pa nas spodbuja: iščite, trkajte, prosite,
molite. Zato vabimo vse dobrohotne molivce, da se zavestno odločite, da boste ali sami ali pa v vaši družini molili za enega izmed
kandidatov za birmo. Za izbiro kandidata se lahko oglasite v naših
zakristijah ali v župnijski pisarni. Prihodnjo nedeljo bo pri sv. maši
ob 10h tudi razmišljanje – spodbuda za vse vas, ki ste že odločili za
to duhovno botrstvo ali pa bi radi postali duhovni botri.
4. 2. ob 17h bo v E-domu informativno srečanje o metodi naravnega načrtovanja družine Sensiplan. Metoda je primerna tako za
pare kot za posamezne ženske, ki bi rade bolje spoznale svoj cikel
in izvedele, kako se lahko opazujejo. Vodita Janez in Klavdija Cigler
Kralj, prijave na e-naslovu vaniakerbler@gmail.com (Vanja).
11. 2. Kolpingovo združenje roma v slovenski Lurd, baziliko v
Brestanici ob Savi. Sveta maša bo ob 11h, nato skupno kosilo.
Prijave do 5. 2. pri Ivanu Gačniku.
Vabljeni na duhovne vaje za odrasle. Potekale bodo od 10. do
12. marca v župnišču na Razborju. Vodi Simon Potnik, prijavite se
lahko v župnijski pisarni.
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!

In zdaj prihajam k tebi, edina Devica in Božja Mati.
Predte padam, ti edino svetišče učlovečenega mojega Boga. Podeli mi tudi to, da se bom držal Boga
in tebe; da bom služil tvojemu Sinu in tebi; da se
bom klanjal tvojemu Gospodu in tebi; njemu kot
svojemu Stvarniku, tebi kot porodnici mojega
Stvarnika; njemu kot Bogu, tebi kot Božji Materi;
njemu kot mojemu Odrešeniku, tebi kot srednici
mojega odrešenja.

(sv. Ildefonz)
KONTAKT:

župnik SIMON POTNIK:
župnik ERNEST BERLOŽNIK:
župnijska pisarna:		

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

NED, 29. 1. – nedelja Svetega pisma; blagoslov
sveč na Selah in v Starem trgu (drugod
na svečnico); izbira duhovnih botrov za
letošnje kandidate za birmo; ob 17h v kapeli
v bolnišnici molitev s trpečimi in žalujočimi
TOR, 31. 1. – ob 19h v bolnišnici sv. maša in molitev
za ozdravljenje, po maši molitev za bolnike
SRE, 1. 2. – ob 10h v Dravogradu rekolekcija
naddekanata; 17h–19h v bolnišnici molitev
pred Najsvetejšim v tihoti
ČET, 2. 2. – svečnica; ob 17h biblična; po sv. maši
v E-domu priprava na krst
PET, 3. 2. – prvi petek; obisk bolnikov po
domovih; ob 16h spovedni dan; ob 18.30 v
E-domu MMM (mesečna mladinska maša)
in Blažev blagoslov, po sv. maši duhovna
obnova in češčenje do polnoči; po sv. maši
mladiA; ob 19.30 katehumenat
SOB, 4. 2. – 8h–15h v SG srečanje katehetov;
ob 17h v E-domu informativno srečanje o
metodi Sensiplan; ob 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;
ob 10h v SG nagovor duhovnim botrom
letošnjih kandidatov za birmo
PON, 6. 2. – začetek katehetskega simpozija (ta
teden ni verouka); ob 17h srečanje novih
delivcev obhajila; ob 17.45 kitaristi začetniki;
po sv. maši kitaristi (nadaljevalni)
TOR, 7. 2. – po sv. maši v E-domu Beseda
življenja; ob 19h v bolnišnici sv. maša in
molitev za ozdravljenje, po maši molitev za
bolnike in obisk po oddelkih
SRE, 8. 2. – celodnevno srečanje nosilcev,
animatorjev in opazovalcev; 17h–19h v
bolnišnici molitev pred Najsvetejšim v tihoti
ČET, 9. 2. – ob 17h biblična; po sv. maši v E-domu
priprava na krst
PET, 10. 2. – v SG začetek šole za animatorje;
po sv. maši srečanje nosilcev VS; ob 19.30
molitvena EL
SOB, 11. 2. – verouk na SE; ob 14h v E-domu VIL;
po sv. maši Slomškova ZS; po sv. maši ZS
Sv. Duha
NED, 12. 2. – zaključek šole za animatorje; ob
19h Urbanova ZS
PON, 13. 2. – začetek verouka

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

URNIK SVETIH MAŠ
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);
NEDELJA
za +Alberta Proprata (obl.) in starše
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;
4. med letom,
za zdravje in za slovenjgraško bolnišnico; za +Franca Šulerja in brata Simona (17. obl.)
Valerij
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
ponedeljek 17:30 – TROBLJE: za +Jakoba Goloba (8. dan); za +Ivana Srnovršnika (8. dan)
18:30 – SG: za +Alojza Pečolarja (obl.) in Faniko ter vse Gradiške; za +Antona Vebra (1. obl.)

JANUAR

29.

30.
Martina

18:30 – SG: za +Franca Hovnika; za +Oskarja Stoparja (roj. d. in god); za +Katico Miklavc (8. dan)
19:00 – bolnišnica: za duše v vicah

torek

31.
Janez Bosko

FEBRUAR

7:00 – SG: za +moža Dominika (obl.), sina Domija in snaho Snježano

sreda

1.

Brigita

10:00 – SG: v zahvalo za blagoslov
17:30 – PAMEČE: za +Mijo Pečoler (8. dan); za +Antonijo Pečoler (obl.); za +Marijo in Pavla Račnik;
za +Lazarja in Bogdana Stojanoviča; za +Ivano Lipuš (10. obl.)
18:30 – SG: v priprošnjo Mariji za hčerkino zdravje in vse dobro v družini; za vse Koroščeve in Arehove;
za +starše Kotnik, Faniko Repnik in Srečka Sekavčnika; za +Stanislava Sedovnika (obl.), mamo Antonijo
in Marijo, starše Mori, sestre in brate
18:30 – Elizabetin dom: za +Franca Šavca (9. obl.)

četrtek

2.

Svečnica,
Simeon

petek

3.

Blaž, Oskar

18:30 – SG: za +Slavko Mihalj; za +Cecilijo Zbičajnik (8. dan); za +Janka Kotnika (8. dan)

sobota

4.

Gilbert, Andrej

NEDELJA

5.
Agata

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Sandija Plešeja (1. obl.) in sorodnike;
za +Frančiško Jamnik (25. obl.)
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Franca Krivca (obl.) in Vido Hajtnik
Krivec; za +Jožeta Ošlovnika
10:00 – SG: za +Edvarda Repnika; za +Marijo Mlinšek in vse Rakovnikove; za +Franca Hermana in sorodnike
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije
18:30 – SG: za +Rajka Englerta in Marijo Iršič

POGREBI:

NABIRKE: (preštejejo jih ključarji)

V Pamečah smo se poslovili od Marije Vaukan, Jakoba Goloba, Ivana
Srnovršnika in Marije Vidovič, v Slovenj Gradcu od Ivana Milerja, Katice
Miklavc, Cecilije Zbičajnik in v Starem trgu od Marije Vreznik.

V nedeljo, 22. 1., ste darovali:
v Pamečah 87,56 €, na Selah 157,10 €,
v SG 253,94 €, v Starem trgu 50,45 €.

Molimo zanje in za vse žalujoče.

Bog povrni vsem dobrotnikom!

