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VZVIŠENOST LJUBEZNI
Le zakaj, bratje, si tako malo prizadevamo, da bi drug drugega odreševali?
Zakaj si ne pomagamo bratsko nositi
bremena drug drugega, kjer bi bilo najpotrebneje? Na to nas opominja apostol
Pavel, ko pravi: »Drug drugega bremena
nosite in tako spolnite postavo Kristusovo.« Drugje pa: »Drug drugega prenašajte v ljubezni.« To je brez dvoma Kristusova postava.
Zakaj ne morem potrpežljivo prenašati, da se moj brat iz kakršnegakoli razloga – bodisi iz potrebe, iz telesne slabosti ali navade – ne poboljša? Zakaj mu
ne strežem z ljubeznijo, kakor je zapisano: »Njihove dojenčke bodo na ramah
nosili in na kolenih ljubkovali.«
Morda zato, ker mi manjka ljubezen,
ki vse prenese, ki je tako potrpežljiva, da
prenaša, in tako dobrotljiva, da ljubi?
To postavo je opisal Kristus, ki je nosil
naše trpljenje in si naložil naše bolečine.
Ljubil je tiste, ki jih je prenašal, in prenašal tiste, ki jih je ljubil. Tisti pa, ki napada
brata v stiski ali ga zalezuje v kakršnikoli

pomanjkljivosti, se brez dvoma podreja
postavi hudega duha in jo izpolnjuje.
Navadimo se razumevanja in bratskega
sožitja, bojujmo se zoper slabosti in preganjajmo napake.
Bogu je najbližji tisti, ki na različne
načine iskreno ljubi Boga in s to ljubeznijo uresničuje ljubezen do bližnjega.
Ljubezen je edino merilo, po katerem
mora človek nekaj storiti ali opustiti,
spremeniti ali ne. To je naše glavno vodilo in naš končni smoter. V ljubezni in
iz ljubezni je vse dobro in vse primerno.
To ljubezen naj nam podari on, kateremu brez nje ne moremo ugajati, on,
brez katerega ne moremo ničesar storiti,
ki živi in kraljuje vekomaj.
Amen.

Iz govorov bl. Izaka, opata v
samostanu Zvezda (31. govor)
»Vaš govor naj bo ›da‹, ›da‹,
›ne‹, ›ne‹; kar je več kot to, je od
hudega.« (Mt 5,37)

OZNANILA

NAPOVEDNIK:

Ta teden je bil med nami g. nadškof. Hvaležni smo
mu za obisk in bivanje pri nas in mu obljubljamo
svojo podporo in molitev.
19. 2. ob 11h bo na kmetiji Čuješ (Stari trg 263) letni
občni zbor Kolpingove družine Stari trg. Zbirno
mesto ob 10.30 pri župnišču v Starem trgu, prijava na
tel. 884 30 14 (Ivan Gačnik).
Romanje Pastoralne zveze v Italijo bo od 18. do 21.
maja. Obiskali bomo: Loreto (Marijino svetišče, v
katerem stoji nazareška hišica), San Giovanni Rotondo (grob sv. patra Pija), Bari (grob sv. Nikolaja –
Miklavža), Lanciano (največji evharistični čudež) ...
Cena: 329 € (45 oseb) oz. 379 € (35 oseb).
Prijave v župnijski pisarni.
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.
Vsi, ki potrebujete oporo na svoji poti žalovanja,
vabljeni k udeležbi na skupini za žalujoče. Prvo srečanje bo 8. 3. ob 18h v prostorih Hospica na Glavnem
trgu 9 v SG. Skupina je namenjena odraslim po smrti
drage osebe. Informacije in prijave na telefonski številki Hospica Koroške: 051 441 638.
Naši mladi zbirajo star papir, ki ga lahko prinesete v
Elizabetin dom ali pa pokličete Tinkaro na 041 392
251 (odpeljejo lahko tudi odpadno železo). Hvaležni
bodo za vašo pomoč!

Moj Gospod in moj Bog, vzemi mi vse, kar
bi me oviralo, da ne pridem k tebi, in daj mi
vse, kar mi bo pomagalo, da pridem k tebi.
Vzemi mene meni in daj mene tebi!
(sv. Nikolaj iz Flüe)
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, 12. 2. – zaključek šole za
animatorje; ob 15.30 Urbanova ZS
PON, 13. 2. – začetek verouka
TOR, 14. 2. – ob 19h v bolnišnici sv.
maša in bolniško maziljenje ob
svetovnem dnevu bolnikov,
po maši molitev za bolnike in
obisk po oddelkih
SRE, 15. 2. – 17h–19h v bolnišnici
molitev pred Najsvetejšim v tihoti
ČET, 16. 2. – ob 17h biblična;
po sv. maši kateheti
PET, 17. 2. – po sv. maši mladiA;
ob 19.30 katehumenat;
ob 19.30 večer bratstva EL
SOB, 18. 2. – verouk v ST;
ob 17h minikateheza
NED, 19. 2. – ob 16h Urškina ZS;
ob 19h Nežina ZS
PON, 20. 2. – začetek počitnic
TOR, 21. 2. – ob 19h v bolnišnici sv.
maša in molitev za ozdravljenje,
po maši molitev za bolnike in
obisk po oddelkih
SRE, 22. 2. – ob 17h v Celju biblična
šola; 17h–19h v bolnišnici molitev
pred Najsvetejšim v tihoti
ČET, 23. 2. – ob 17h biblična;
ob 19.30 v ST MŽPS
PET, 24. 2. – ob 19h v Veržeju začetek
Družinskega Radživima (I. termin);
ob 19.30 molitvena EL
SOB, 25. 2. – v Šmartnem srečanje
bralcev
NED, 26. 2. – v Veržeju zaključek
Družinskega Radživima (I. termin)
PON, 27. 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 +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.)
NEDELJA 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;
6. med letom,
za +Valentina in Pavlo Poberžnik (obl.), oba brata in sestro
Humbelina
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
ponedeljek 17:30 – TROBLJE: v zahvalo; za +Vinka Pokržnika
18:30 – SG: za +Cecilijo Zalar (8. dan); za +Jožefo Kumer (obl.) ter Alojza in Ivanko; za +Alojza
Nabernika (8. obl.)
Jordan

FEBRUAR

12.

13.

18:30 – SG: za +Marjana Vitka (roj. d.), sorodnike Vitko in Skrivarnik; za +Franca Pogorevčnika in
sorodnike; za +Cilko Santner in sorodnike
19:00 – bolnišnica: za ozdravljenje notranjih ran

torek

14.
Valentin

7:00 – SG: za +Bojana Šrimpfa

sreda

15.
Klavdij

17:30 – PAMEČE: za +Valdo Pogač
18:30 – SG: za +Pavlino Areh (obl.); za +Julijano Pušnik; za +starše Podlesnik in Potočnik

četrtek

16.
Julijana

18:30 – SG: za +Franca Hovnika; za +Franca in Marijo Preglav

petek

17.
Silvin, Teodor

18:30 – SG: za +Ivana Pajerja (8. dan); za +Branimiro Mirkac; za +Viktorijo Poplas; za +Valentina
Bukovnika

sobota

18.

Frančišek

NEDELJA

19.
7. med letom,
Konrad

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Jakoba Sirovino; za +Marijo Bricman
(obl.), Ota in Anito
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Sandija Plešeja, očeta Alojza
(27. obl.) in sorodnike; za +Betko Paradiž (18. obl.) in mamo; za +Franca Razgorška (30. obl.), Rajka
Šipka (20. obl.) ter vse Fišerjeve in Vahterjeve; za +Antonijo Vajde (5. obl.); po namenu
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Franca Šmona (4. obl.);
za +Veroniko Naglič (1. obl.); v zahvalo za življenje; za +Pavleta Krnca
10:00 – SG: za +Terezijo Štumpfl (obl.) in Edvarda Razborška; za +starše Dujmovič in sorodnike; za
+Avgusta Šisernika (obl.) in Jožeta Kašnika (obl.); za +Petra Popiča (obl.); za +Jožico Bošnik (roj. d.)
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Feliksa in Marijo Kotnik
18:30 – SG: za +Rafka Vranjeka, obojne starše, brate in sorodnike; za +Antona Abra (8. dan)

POGREBI:

NABIRKE: (preštejejo jih ključarji)

V Slovenj Gradcu smo se poslovili od Ivana Pajerja
in Cecilije Zalar ter od Antona Abra iz Trobelj.

V nedeljo, 5. 2., ste darovali: v Pamečah 98,18 €, na
Selah 20,74 €, v SG 313,34 €, v Starem trgu ni podatka.
Za Karitas ste darovali 479,16 €.

Molimo zanje in za vse žalujoče.

Bog povrni vsem dobrotnikom!

