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Letnik 6, št. 9 (26. februar 2017) # Pastir.si je glasilo Pastoralne zveze župnij Pameče, Sele, Slovenj Gradec, Stari trg

TEBI, GOSPOD, SEM OČITEN, KAKRŠEN SEM
O da bi te mogel spoznati, kakor ti mene
poznaš, spoznati, kakor sem bil spoznan! Ti,
moje duše moč, stopi vanjo in jo sebi priravnaj,
da bo povsem tvoja last, brez madeža in brez
gube! To je moje upanje, zato govorim; in v
tem upanju se veselim, kadar se veselim svojega zdravja. Vse drugo v tem življenju je vredno
le solza: tem manj solza, čim več jih kdo pretoči zanje, tem več solza, čim manj jih kdo prelije.
Glej, resnico si ljubil. Zakaj kdor dela po resnici,
pride k luči. Jaz hočem delati po resnici v svojem srcu, z izpovedjo pred teboj, po resnici v
moji knjigi, z izpovedjo pred mnogimi pričami.
Tebi, Gospod, ki je tvojim očem odkrito vse
brezno človeške vesti, kaj bi moglo biti tebi, Gospod, skrito v meni, tudi če bi se ne hotel tebi izpovedati? Saj bi le tebe prikrival sebi, ne sebe tebi.
Tebi, Gospod, sem očiten, kakršen koli že
sem. In s kakšnim namenom se ti izpovedujem, sem ti že povedal. Vendar ne delam tega
z besedami mesa in z glasovi, ampak z besedami duše in s klicem misli, ki ga razume tvoje
uho.
Ti si, ki me sodiš, Gospod. In čeprav nihče
izmed ljudi ne ve, kaj je v človeku, kakor le duh
človekov, ki je v njem, je v človeku vendarle nekaj, česar tudi sam duh človekov ne ve, ki je v
njem. Ti, Gospod, pa veš za njegovo vse, saj si
ga ti naredil.

Toda jaz, kakor se že preziram pred tvojim obličjem in se štejem za prst in pepel, jaz
o tebi le vem nekaj, česar o sebi ne vem. Res
je, da gledamo zdaj v zrcalu, nejasno, ne še iz
obličja v obličje; zato sem, dokler potujem po
zemlji ločen od tebe, sebi bolj pričujoč kakor
tebi. Vendar pa toliko le vem, da te na noben
način ni mogoče oškodovati; zase pa ne vem,
katerim skušnjavam sem kos ustavljati se, katerim ne. Vendar trdno zaupam, da si ti zvest
in nas ne pustiš skušati čez naše moči, ampak
nam daješ obenem s skušnjavo tudi izhod, da
jo moremo vzdržati.
Zato hočem izpovedati, kaj o sebi vem, izpovedati pa tudi, česa o sebi ne vem; zakaj tudi
to, kar o sebi vem, vem le, ker me ti razsvetljuješ; a česar o sebi ne vem, tega toliko časa ne
vem, dokler ne postane moja tema kakor poldan pred tvojim obličjem.

Iz Izpovedi sv. Avguština, škofa
(10. knj., l, 1-2, 5,7)
»Mar žena pozabi svojega otročiča
in se ne usmili otroka svojega
telesa? A tudi če bi ona pozabila,
jaz te ne bom pozabil,« govori
Gospod. (Iz 49,15)

OZNANILA

NAPOVEDNIK:

Z marcem v naši Pastoralni zvezi širimo projekt RAD
ŽIVIM na vse župljane. 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.
V nedeljo, 5. marca, ob 17h vabijo v Kulturni dom
Stari trg na Glasbeni poklon za dan žena.
Vsi, ki potrebujete oporo na svoji poti žalovanja,
vabljeni k udeležbi na skupini za žalujoče. Informacije in prijave na tel. štev. 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 (Loreto, San Giovanni Rotondo, Bari, Lanciano) bo od 18. do 21.
maja. Cena: 329 € (45 oseb) oz. 379 € (35 oseb). Prijave v župnijski pisarni.
Za odvoz starega papirja in železa se lahko obrnete
na naše mlade (041 392 251 – Tinkara).

Neprenehoma bom pel hvalo svojemu
Bogu, ki me je v času skušnjav ohranil
vernega. Danes lahko svojo dušo kot živo
daritev ponosno ponudim Kristusu, svojemu Gospodu, ki me je obvaroval pred
vsako zablodo, in rečem: Kdo sem, Gospod, in kaj je moje poslanstvo, da si v svoji
božanski milosti toliko storil zame? Neprestano bom poveličeval in hvalil Tvoje
ime med ljudmi, kjerkoli bom, in ne bom
prenehal ne v obilju ne v pomanjkanju.
Naj se mi zgodi karkoli, dobro ali slabo,
oboje moram sprejeti enako ponižno in
vedno hvaliti Boga, ki mi je pokazal, naj
mu neskončno in neomajno zaupam.
(sv. Patrik)

KONTAKT:

župnik SIMON POTNIK:
župnik ERNEST BERLOŽNIK:
župnijska pisarna:		

NED, 26. 2. – ob 17h v bolniški kapeli molitev s trpečimi
in žalujočimi; 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; ob 19.45 v SG srečanje pevovodij in
organistov
SRE, 1. 3. – pepelnica; 17h–19h v bolnišnici molitev
pred Najsvetejšim v tihoti; ob 19.30 v E-domu
»Radi živimo« – srečanje in pogovor o postu in …
(župnik Simon Potnik)
ČET, 2. 3. – obisk bolnikov po domovih; ob 17h
biblična; ob 18h v SG kratko srečanje delivcev
obhajila; po sv. maši v E-domu priprava na krst; ob
19.30 zbor članov KKD sv. Uršule
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. – 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)
PON, 6. 3. – ob 17.45 kitaristi začetniki; po sv. maši
kitaristi
TOR, 7. 3. – po sv. maši v E-domu Beseda življenja; ob
19h v bolnišnici sv. maša in molitev za zdravljenje,
po maši molitev za bolnike in obisk po oddelkih
SRE, 8. 3. – 17h–19h v bolnišnici molitev pred
Najsvetejšim v tihoti
ČET, 9. 3. – ob 17h biblična; po sv. maši v E-domu
priprava na krst
PET, 10. 3. – ob 9h križev pot k sv. Pankraciju in sv. maša;
ob 18.30 v SG začetek duhovnih vaj za odrasle;
po sv. maši nosilci VS; ob 19.30 molitvena EL
SOB, 11. 3. – verouk na Selah; ob 14h v E-domu VIL;
ob 17h minikateheza; po sv. maši ZS Sv. Duha;
po sv. maši Slomškova ZS
NED, 12. 3. – na Razborju zaključek duhovnih vaj za
odrasle; ob 19h Urbanova ZS

041 691 065, simon@pastir.si
051 658 236, ernest@pastir.si
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

URNIK SVETIH MAŠ
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;
NEDELJA
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
8. med letom,
(obl.); za +Faniko Beliš (obl.)
Aleksander
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; za +Janeza Kamnika (8. dan)
18:30 – SG: v dober namen; za +Marijo Iskrač
ponedeljek 17:30 – TROBLJE: za +Lotko (obl.) in Avgusta Žuman; za +Jakoba Goloba (30. dan)
18:30 – SG: za +Jelko Gradišnik (obl.); za +Ota Štalekerja (roj. d.)

FEBRUAR

26.

27.
Gabrijel

torek

28.

18:30 – SG: za +Otmarja Korbesa, njegove starše in sestre
19:00 – bolnišnica: za zdravje

Roman

MAREC

sreda

1.

10:00 – SG: za duše v vicah
18:30 – SG: za +Bernardo in Vincenca Dimič (17. obl.) ter sorodnike

pepelnica

četrtek

2.

17:30 – PAMEČE: za +Ivanko Plešnik (8. dan); za +Marijo Vidovič (30. dan)
18:30 – SG: za +Franca in Frančiško Krofl; za +Vido Klemen (1. obl.); za +Viljema Polanca (8. dan)

Neža Praška

petek

3.

9:45 – SV. PANKRACIJ: za +Ivanko Koprivnik
18:30 – E-dom: za +Maksimilijana Glažarja

Kunigunda

sobota

18:30 – SG: za +Mirka Zupanca

4.

Kazimir

NEDELJA

5.
1. postna

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ivana, Antona in Angelo Mozgan
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Franca in Rozalijo Hudolist ter
Viktorja Kovačiča; za +Jožefo in Ivana Areh; za +Antonijo Mirkac
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Viktorja Breznika (obl.);
za +Otmarja Grila; za +Jurija Pogača (obl.); za +Romano Grubelnik in vse Kunčeve;
za +Vinka Pačnika; v zahvalo za srečno prevožene kilometre; za +Marico in Frančiška Globočnik
10:00 – SG: za +Julijano Pušnik (obl.); za +Frančiška Pogorevca in vse Lazarjeve; za +Cecilijo Zalar
(30. dan); za +Ivana Pajerja (30. dan)
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Kogelnikove
18:30 – SG: za +Emilijo Gumze

POGREBI:

ZAKRAMENTI:

NABIRKE: (preštejejo ključarji)

V Pamečah smo se poslovili od
Ivanke Plešnik, na Selah od Janeza Kamnika, v Slovenj Gradcu od
Fortunata Kavnika in v Starem
trgu od Viljema Polanca.

Zakrament sv. krsta je
v Pamečah prejela Tia
Brezovnik in v Slovenj
Gradcu Filip Mravljak
in Evelina Čerenak.

V nedeljo, 19. 2., ste
darovali: v Pamečah
86,61 €, na Selah 20,54 €,
v SG 382,34 €,
v Starem trgu 40,16 €.

Gospod, daj rajnim večni mir in pokoj.

Veselimo se z mladimi družinami.

Bog povrni vsem dobrotnikom!

