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VEČ JE ZMOGLA, KER JE VEČ LJUBILA
Sholastika, sestra svetega Benedikta,
se je že v otroški dobi posvetila Gospodu.
K bratu je prihajala na obisk vsako leto
enkrat. Božji mož ji je prihajal naproti ne
daleč od samostanskih vrat do bližnjega
samostanskega posestva. Tako je bilo tudi
tistega dne. Sholastika je prišla do posestva, brat pa ji je prišel naproti v spremstvu
nekaterih učencev. Ves dan so preživeli v
slavljenju Boga in v svetih pogovorih in, ko
se je zmračilo, so skupaj večerjali. Ker so se
sveti pogovori zavlekli v pozen čas, je Benediktova sestra zaprosila: »Prosim te, ne
zapusti me nocoj, do jutra se pogovarjajva
o veselju nebeškega življenja.« On pa je
odgovoril: »Kaj govoriš, sestra? Ne morem
ostati zunaj celice.«
Ko je Sholastika slišala bratovo odločno
besedo, je sklenila roke in jih položila na
mizo. Naslonila se je z glavo nanje in molila
k vsemogočnemu Gospodu. Ko je dvignila
glavo, pa se je razdivjala nevihta z bliskanjem, grmenjem in nalivom, da se niso
mogli ne častitljivi Benedikt in ne njegovi
spremljevalci ganiti iz prostora, kjer so
sedeli.
Sveti mož pa se je užalostil in začel
tarnati: »Vsemogočni Bog ti odpusti, sestra;
kaj si mi storila!« Ona pa mu je odvrnila:
»Vidiš, prosila sem tebe, pa me nisi poslušal. Zato sem prosila Boga in on me je
slišal. Sedaj le pojdi, če moreš; pusti me in
se vrni v samostan.« Tako je Benedikt, ki
ni bil voljan ostati, ostal mimo svoje volje.

Prebedeli so vso noč in se drug ob drugem
hranili s svetimi pogovori o duhovnem
življenju. Nič čudnega ni, da je Sholastika
dosegla več kot brat. Njeno ravnanje je bilo
v skladu z Janezovimi besedami: Bog je
ljubezen. Več je zmogla, ker je več ljubila.
A glej! Čez tri dni je bil božji mož v celici.
Ko je dvignil oči v nebo, je videl dušo svoje
sestre, ki je zapuščala telo in se v podobi
golobice dvigala proti nebeškim dvorom.
Razveselil se je tolike sestrine slave in se
zahvalil vsemogočnemu Bogu s pesmimi
in hvalnicami. Poslal je brate, da so njeno
telo prinesli v samostan in ga položili v
grob, ki ga je pripravil zase. In uresničile
so se besede, po katerih niti grob ne more
ločiti teles, katerih srca so bila vedno eno v
Gospodu.

Iz Pogovorov sv. Gregorja Velikega, papeža
(2. knj., 33)

To govori Gospod: »Daj lačnemu svoj
kruh in pripelji uboge brezdomce v
svojo hišo. Kadar vidiš nagega, ga
obleci in ne potuhni se pred svojim
rojakom! Tedaj napoči kakor zarja
tvoja luč in tvoje zdravje se bo hitro
razcvetelo.« (Iz 58,7-8a)

OZNANILA:

NAPOVEDNIK:

Ta teden pride v našo dekanijo naš NED, 5. 2. – Blažev blagoslov v vseh župnijah;
nadškof. Vsak dan bo preživel na eni
po sv. maši v ST druženje ob kavi in čaju;
od župnij. K nam pride v četrtek zvečer
ob 10h v SG nagovor duhovnim botrom
in se bomo z njim lahko srečali v petek,
letošnjih kandidatov za birmo
10. 2. Aktivni člani različnih skupin PON, 6. 2. – začetek katehetskega simpozija
boste povabljeni na srečanje z njim ob
(ta teden ni verouka); ob 17h srečanje novih
določenih urah, vsi pa vabljeni k večerni
delivcev obhajila; ob 17.45 kitaristi začetniki;
sv. maši v SG.
po sv. maši kitaristi (nadaljevalni)
TOR, 7. 2. – po sv. maši v E-domu Beseda
Prostovoljci župnijske Karitas se
življenja; ob 19h v bolnišnici sv. maša in
zahvaljujemo vsem dobrotnikom za vaše
molitev za ozdravljenje, po maši molitev za
darove v letu 2016.
bolnike in obisk po oddelkih
Vabljeni na duhovne vaje za odrasle. SRE, 8. 2. – celodnevno srečanje nosilcev,
animatorjev in opazovalcev; 17h–19h v
Potekale bodo od 10. do 12. marca v
bolnišnici molitev pred Najsvetejšim v
župnišču na Razborju. Vodi Simon Potnik,
tihoti
prijavite se lahko v župnijski pisarni.
ČET, 9. 2. – ob 17h biblična; po sv. maši v
Naši mladi zbirajo star papir, ki ga
E-domu priprava na krst
lahko prinesete v Elizabetin dom ali PET, 10. 2. – v SG začetek šole za animatorje; po
pa pokličete Tinkaro na 041 392 251
sv. maši mladiA in nosilci; ob 19.30 molitvena
(odpeljejo lahko tudi odpadno železo).
EL
Hvaležni bodo za vašo pomoč!
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
Želim si obilje miru, polne poTOR, 14. 2. – ob 19h v bolnišnici sv. maša in
sode ljubezni, bogat zaklad usmibolniško maziljenje ob svetovnem dnevu
ljenja. Želim si, da bi povsod vladala
bolnikov, po maši molitev za bolnike in obisk
po oddelkih
veselost. Želim si Jezusove navzočSRE,
15. 2. – 17h–19h v bolnišnici molitev pred
nosti, Marijinega sijaja. Želim si, da
Najsvetejšim v tihoti
bi se okoli nas z vseh koncev zbrali ČET, 16. 2. – ob 17h biblična; po sv. maši
kateheti
nebeški prijatelji. Rada bi bila GosPET,
17. 2. – po sv. maši mladiA; ob 19.30
podov zaupnik, da bi smela trpeti
katehumenat; ob 19.30 molitvena EL
nadloge in bi mi lahko podelil svoj SOB, 18. 2. – verouk v ST; v Dravogradu srečanje
delivcev obhajila; ob 17h minikateheza
blagoslov.
NED, 19. 2. – ob 16h Urškina ZS; ob 19h Nežina
ZS
(sv. Brigita Irska) PON, 20. 2. – začetek počitnic
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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
5. 2. 2017
5. med
letom, 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

ponedeljek
6. 2. 2017

17:30 – TROBLJE: za +Pepco in Ferda Krevh
18:30 – SG: za +Branimiro Mirkac; za +Franca Hovnika

Pavel Miki

torek
7. 2. 2017
Rihard, Egidij

sreda
8. 2. 2017
Hieronim
Emiliani

četrtek
9. 2. 2017
Apolonija

petek
10. 2. 2017
Sholastika

sobota
11. 2. 2017
Lurška Mati
Božja

nedelja
12. 2. 2017
6. med
letom,
Humbelina

18:30 – SG: za +Štefko Širnik (5. obl.), Antona in Ano Lenart ter Filipa Razgorška
19:00 – bolnišnica: za zdravje
7:00 – SG: za +Branka Kramljaka

17:30 – PAMEČE: za +Vido Hajtnik Krivec (obl.) in Jožeta Hajtnika st.
18:30 – SG: za +Martina (30. obl.) in Jožefo (25. obl.) Spesny ter vse Spesnyjeve
9:00 – dom starostnikov: za +Franca Mavca (obl.)
17:30 – ST. TRG: za +Rajmunda Goloba (1. obl.) in Ano Kremzer
18:30 – SG: za +Vinka Maroška (obl.)
18:30 – SG: za +Vido Hajtnik Krivec (obl.) in Jožeta Hajtnika st.; za +Franca in Terezijo
Kotnik; za +Ivana in Angelo Rupreht; za +Alojzijo (23. obl.) in Jožeta Štaleker ter Ivana
Gaberška
7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +mamo Maro ter za
zdravje in srečo otrok v življenju, naj jih spremlja dobri Bog
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Pavlo Prednik; za
+Jožeta Pogorevčnika (5. obl.) in vse Trpinjekove; za +Marijo Kristan (8. dan); za
+starše Jerlah (obl.)
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +župnika Jožeta
Firšta (obl.) in vse pokojne dušne pastirje; za +Valentina Šavca in vse Menartove; za
+Franca Ajtnika (obl.) in Primoža Morija; za +Tinko in Jožeta Borovnik; za +Anko Duler
ter Ivano in Franca Knez (obl.)
10:00 – SG: za +očeta in mamo Srebrović, Jožefo in Miha Pogorevčnik ter Marijo
Škvorc; za +Antonijo Kragelnik in vse pokojne Zagmajškove; za +Zofijo in Terezijo
Hovnik; za +Valentina in Pavlo Poberžnik (obl.), oba brata in sestre
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ivana in Marijo
Kotnik ter vse Klančnikove
18:30 – SG: za +Karla Glušiča; za +Ivano (obl.) in Franca Knez ter hčer Anko Duler; za
+očeta Ferdinanda in Cecilijo Zbičajnik

ZAKRAMENTI:

V Slovenj Gradcu je bila krščena Anja
Mravljak. Mlado družino spremljajmo z
molitvijo. V Slovenj Gradcu sta se poročila
Andrej Rotovnik in Karolina Gaber. Njima
in njuni družini obilje blagoslova!

POGREBI:

V Slovenj Gradcu smo se
poslovili od Janka Kotnika
in v Starem trgu od Marije
Kristan. Molimo zanju in za
vse žalujoče.

NABIRKE: (preštejejo jih

ključarji)
V nedeljo, 29. 1., ste darovali: v
Trobljah 92,83 €, na Selah 32,70
€, v SG 298,03 €, v Starem trgu
ni podatka. Bog povrni vsem
dobrotnikom!

