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Letnik 6, št. 8 (19. februar 2017) # Pastir.si je glasilo Pastoralne zveze župnij Pameče, Sele, Slovenj Gradec, Stari trg

ŽENA – SONCE DRUŽINE
Družina ima svoje sonce, to je žena.
Poslušajte, kaj pravi o njej Sveto pismo: 'Milina žene razveseljuje njenega moža. Milina
čez milino je sramežljiva žena. Kakor sonce
sije na višavah Gospodovih, tako je lepota
vrle žene okras njene hiše.'
Da, žena in mati je sonce družine. Sonce
s svojo velikodušnostjo in marljivostjo, pozornostjo in skrbno zavzetostjo do vsega,
kar more razveseliti moža in otroka. Okrog
sebe širi svetlobo in toploto. Navadno
pravimo, da je zakon srečen, če zakonca ne
iščeta svoje sreče, temveč srečo drugega;
pa je vendarle to plemenito čustvo obeh
zakoncev v veliki meri delež ženine kreposti, njenega materinstva in ljubezni. Žena je
pametna in modra. Z veseljem vrača dobro
tudi tedaj, ko smo odurni. Ko jo žalimo, odgovarja dostojno in spoštljivo. Kakor sonce
je, ki oblačnemu jutru prinaša zoro in ob
večerih zlati oblake s svojimi prameni.
Žena je sonce družine zaradi jasnega
pogleda in čara besed. Njene oči in njen
glas segajo v srce, ga mehčajo, bodrijo,
odganjajo naval strasti in vabijo moža, da
se veseli dobrega in v družinskem krogu
odpočije po napornem dnevu, ki je tako
pogosto poln zoprnih opravil na polju, v

trgovini ali tovarni.
Žena je sonce družini s svojo dosledno
iskrenostjo, dostojno preproščino, krščanskim in spoštljivim dostojanstvom, z
mirnostjo in ubranostjo svojega duha. Pa
tudi z urejenim obnašanjem, oblačenjem
in skromnostjo. Posluh za notranja razpoloženja, veder obraz, nasmeh in zbranost
ter prikupnost dajejo ženi lepoto izbranega
in preprostega cveta, ki se odpira zato,
da sprejema in se razdaja kakor sončna
toplota.
O da bi spoznali, kako čudovita čustva
ljubezni in hvaležnosti izvablja takšna
podoba žene in družinske matere v srcih
moža in otrok.

Iz nagovora novoporočencem papeža Pija
XII. (11. 3. 1942)

»Ne maščuj se in ne bodi zamerljiv
do sinov svojega ljudstva, temveč
ljubi svojega bližnjega kakor samega
sebe; jaz sem Gospod.« (3 Mz 19,18)

OZNANILA:

NAPOVEDNIK:

V Veržeju organiziramo Družinski Rad živim.
Vse, ki bi radi združili druženje, duhovnost,
poglobitev odnosov in več časa skupaj z
družino, vabimo s seboj (vsi otroci imajo
brezplačno). Obrnite se na Matejo (051 265
240).
Z marcem v naši Pastoralni zvezi širimo
projekt RAD ŽIVIM na vse župljane. Dobro
ga že poznajo naši otroci. Tokrat je – preko
različnih gostov, predavateljev, pričevalcev
– namenjen nam odraslim. Prvo srečanje bo
na pepelnico, 1. marca, ob 19.30 v E-domu.
Naš »gost« bo župnik Simon Potnik. Z njim se
bomo pogovarjali o postu oz. o tem, kar je od
njega še ostalo.
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.
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.
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.
Odpeljali smo prva dva kontejnerja starega
papirja. Mladi se vam za vašo pomoč iskreno
zahvaljujejo. Star papir lahko prinesete v
Elizabetin dom ali pa pokličete Tinkaro na
041 392 251 (odpeljejo lahko tudi odpadno
železo).

NED, 19. 2. – ob 12h na kmetiji Čuješ občni zbor
Kolpingove družine Stari trg; ob 15.45 Urškina ZS;
ob 19h Nežina ZS
PON, 20. 2. – začetek počitnic; po sv. maši v SG občni
zbor Katoliškega kulturnega društva sv. Uršule
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. – ob 9h v Šmartnem dekanijsko
srečanje bralcev
NED, 26. 2. – v Veržeju zaključek Družinskega
Radživima (I. termin)
PON, 27. 2. – začetek verouka
TOR, 28. 2. – ob 17h v SG srečanje sodelavcev
Karitas; ob 19h v bolnišnici sv. maša in molitev za
ozdravljenje, po maši molitev za bolnike in obisk
po oddelkih
SRE, 1. 3. – pepelnica; 17h–19h v bolnišnici molitev
pred Najsvetejšim v tihoti; ob 19.30 v E-domu
srečanje in pogovor o postu (župnik Simon
Potnik)
ČET, 2. 3. – obisk bolnikov po domovih; ob 17h
biblična; po sv. maši v E-domu priprava na krst
PET, 3. 3. – obisk bolnikov po domovih; ob 9h križev
pot k sv. Pankraciju in sv. maša; ob 16h spovedni
dan; ob 18.30 v E-domu MMM in duhovna
obnova ter bdenje do polnoči; ob 19h v Veržeju
začetek Družinskega Radživima (II. termin); po sv.
maši mladiA; ob 19.30 katehumenat
SOB, 4. 3. – ob 17.30 minikateheza; po sv. maši
Anina ZS
NED, 5. 3. – pepeljenje pri vseh sv. mašah; v ST po sv.
maši druženje ob kavi in čaju; v Veržeju zaključek
Družinskega Radživima (II. termin)

Težak je križ, kadar želimo imeti kaj drugega, razen njega, ki je nosil križ na svojih ramah in je
hotel na njem umreti.
(sv. Nikoleta)
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 s
19. 2. 2017
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 st.
(obl.); za +Jožico Bošnik (roj. d.)
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Feliksa (obl.) in
Frančiško Kotnik ter vse Polanarjeve
18:30 – SG: za +Rafka Vranjeka, obojne starše, brate in sorodnike; za +Antona Abra (8.
dan)

ponedeljek
20. 2. 2017

17:30 – TROBLJE: za +Branko Ring (obl.)
18:30 – SG: za +Faniko Pečolar

Silvan

torek
21. 2. 2017
Peter Damiani

sreda
22. 2. 2017

18:30 – SG: za +Gustiko Zanoškar (obl.); za +Herberta Čoderla (4. obl.)
19:00 – bolnišnica: po namenu
7:00 – SG: za duše v vicah

Sedež ap. Petra

četrtek
23. 2. 2017
Polikarp

petek
24. 2. 2017
Matija

sobota
25. 2. 2017

17:30 – PAMEČE: za +Ivana (obl.) in Rozalijo Apšner; za +Mijo Vaukan (30. dan)
18:30 – SG: za +Jurija Potočnika (obl.) in Berto
17:30 – ST. TRG: za +Marijo Verhovnik
18:30 – SG: za +Ano in Kristino Špegel; za +Jožefo Stermčnik; v dober namen
18:30 – SG: za +Marijo Bricman

Alojzij in Kalist

nedelja
26. 2. 2017
8. med
letom,
Aleksander

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Avgusta (10. obl.) in
Marijo Lesjak
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Marijo Gams
9:30 – TROBLJE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Florjano in Maksa
Verčkovnik; za +Jožeta Goloba; za +Alberta Kašnika (roj. d.); za +Marijo in Franca
Hrastelj (obl.) ter starše Sedar; za +Antona Krajnca (2. obl.); za +Ivana Srnovršnika (30.
dan); za +starše in Franca Enci ter Vinka in Antona Pokržnik
10:00 – SG: za +Pavlo in Lizo Štruc; za +Janka Kotnika (30. dan); za +starša Antona in
Angelo Štinek (obl.) in Simona Grosa; za +Julijano (god) in Ano (obl.) Jamnik; za +Jožico
Kotnik; za +Avgusta Kaca (obl.)
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Julko in Franca
Pečnik; za +bico Terezijo in strica Franca Hovnik; za +Ivana in Angelo Šisernik
18:30 – SG: v dober namen; za +Marijo Iskrač

NABIRKE: (preštejejo jih ključarji)

V nedeljo, 12. 2., ste darovali: v Pamečah 67,63 €, na Selah 24,34 €, v SG 249,84 €, v Starem trgu 70,15 €. Bog povrni vsem
dobrotnikom!

