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Letnik 6, št. 10 (5. marec 2017) # Pastir.si je glasilo Pastoralne zveze župnij Pameče, Sele, Slovenj Gradec, Stari trg

DUHOVNO OČIŠČEVANJE S POSTOM
IN DOBRIMI DELI
Predragi, zemlja je vedno polna božjega
usmiljenja. Po sami svoji naravi navajajo stvari verne ljudi, naj slavijo Boga: nebo in zemlja,
morje in kar je v njem, vse razglaša dobroto in
vsemogočnost svojega stvarnika. Čudovita lepota prvin, ki nam služijo, poziva umno stvar k
dolžnemu zahvaljevanju.
Sedaj pa so dnevi, ki na poseben način razodevajo skrivnosti odrešenja in nas pripravljajo na
prihodnje praznike velike noči. Zato se moramo
nanje skrbneje pripraviti z duhovnim očiščevanjem.
Za velikonočne praznike je značilno ravno
to, da se vsa Cerkev raduje odpuščanja grehov.
Niso ga namreč deležni samo tisti, ki jih prerodi krst, marveč z njimi tudi vsi, ki že dalj časa
uživajo srečo božjega otroštva.
Čeprav predvsem prerojevalna kopel dela
ljudi nove, moramo vseeno vsak dan sproti
prenavljati svojo umrljivo naravo. Na kateri koli
stopnji napredka naj že bomo, smo vseeno
potrebni izpopolnjevanja. Prizadevati si moramo, da ne bo praznik odrešenja našel nikogar
v starih grehih.
Ker se mora kristjan nenehno izpopolnjevati, se mora pa sedaj truditi še z večjo gorečnostjo, da bo izpolnil apostolsko zapoved štiridesetdnevnega posta, ki ni samo v odpovedi

hrani, ampak predvsem v življenju brez greha.
Dolžnemu in svetemu postu pa nobeno delo bolj ne pristoji kot miloščina, ki pod
skupnim imenom del usmiljenja obsega razne
vrste dobrih del. Vsi verni so lahko istega duha,
čeprav niso vsi enako bogati.
Ljubezni, ki smo jo dolžni hkrati Bogu in
ljudem, nič ne more tako ovirati, da bi ne mogli opravljati dobrih del. Angeli so peli: Slava
Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so
Bogu po volji, pripravljeni delati dobra dela.
To pomeni, da bo zaradi dobrote srečen in
poln notranjega miru vsakdo, ki z drugimi nosi
kakršnokoli trpljenje.
Del usmiljenja je veliko, tako da jih morejo
opravljati zaradi njih raznolikosti ne le bogati,
ampak tudi manj premožni in revni, če so le
pravi kristjani. Različni so po zmožnosti dajanja
miloščine, enaki pa so si lahko v blagosrčnosti.

Iz govorov sv. Leona Velikega, papeža
(6. o postu, 1-2)
Tedaj je Jezus rekel: »Poberi se,
satan, kajti pisano je: 'Gospoda,
svojega Boga, moli in njemu
samemu služi!'« (Mt 4,10)

OZNANILA

NAPOVEDNIK:

Danes ob 17h vabijo v Kulturni dom
Stari trg na Glasbeni poklon za dan
žena.
Lepo vabljeni, da se tudi letos pridružite postni akciji Pastoralne zveze:
Za radost družin. Letošnjo postno
navezo bomo posvetili družinam. Če
želite prejemati tedenska postna razmišljanja, pišite na molitev@pastir.si.
Morda ste opazili, da se je po več kot
enem letu romanja v malo prenovljeni podobi k nam vrnil sam sv. Anton
Padovanski. Zahvaljujemo se dobrotniku, da mu je to omogočil. Tako vas
ob vstopu v cerkev sv. Elizabete zopet
pozdravlja ta veliki priprošnjik za vse
izgubljeno. Pri njem lahko darujete dar za uboge. Podobo sv. Antona
bomo blagoslovili v četrtek, 9. marca,
pri večerni sv. maši. Njegove priprošnje in Božjega blagoslova!
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).

En večer naj se zbere vsa družina
in skupaj zmoli večerno molitev,
morda s prošnjo, da bi čim več
družin začelo redno moliti
(spodbuda 1. tedna postne akcije)
KONTAKT:

župnik SIMON POTNIK:
župnik ERNEST BERLOŽNIK:
župnijska pisarna:		

NED, 5. 3. – v Veržeju zaključek Družinskega Radživima
(II. termin)
PON, 6. 3. – ob 17.30 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 ozdravljenje,
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; ob 19.30 v SG srečanje
zborovodij
PON, 13. 3. – ob 17.30 kitaristi začetniki; po sv. maši
kitaristi; po sv. maši v SG srečanje bralcev
TOR, 14. 3. – ob 17.15 drugo srečanje za starše in botre
prvoobhajancev; ob 19h v bolnišnici sv. maša in
molitev za ozdravljenje, po maši molitev za bolnike
in obisk po oddelkih
SRE, 15. 3. – 17h–19h v bolnišnici molitev pred
Najsvetejšim v tihoti
ČET, 16. 3. – ob 17h biblična; po sv. maši srečanje katehetov
PET, 17. 3. – ob 9h križev pot k sv. Pankraciju in sv. maša;
19h–21h v SG tečaj priprave na zakon;
ob 19.30 katehumenat; ob 19.30 molitvena EL
SOB, 18. 3. – verouk v ST; 9h–10.30 v Dravogradu
srečanje delivcev; ob 17h minikateheza;
19h–21h v SG tečaj priprave na zakon;
2. delovno srečanje za Rad živim
NED, 19. 3. – Jožefovo, ob 9h križev pot k sv. Pankraciju,
sv. maši na Gradu ob 9h in 10h; ob 16h Urškina ZS;
ob 19h Nežina ZS; 19h–21h v SG tečaj priprave na zakon

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

MAREC

07:30 - SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije;
za +Ivana, Antona in Angelo Mozgan
08:00 - ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Franca in Rozalijo
NEDELJA
Hudolist ter Viktorja Kovačiča; za +Jožefo in Ivana Areh; za +Antonijo Mirkac
- PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije;
5. 09:30
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 Frančiško Globočnik
1. postna,
10:00 - SG: za +Julijano Pušnik (obl.); za +Frančiška Pogorevca in vse Lazarjeve;
Hadrijan
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
ponedeljek 17:30 - TROBLJE: za žive in pokojne molivke 3. rože živega rožnega venca
6. 18:30 - SG: za +Vido Gril (10. obl.) ter Štefko in Jožeta
Fridolin

18:30 - SG: za duše v vicah
19:00 - bolnišnica: za +Justino Pečoler (obl.); za +Janeza Ileršiča

torek

7.

Perpetua in
Felicita

07:00 - SG: za +Branka Kramljaka

sreda

8.

Janez od Boga

17:30 - PAMEČE: za +Janeza Škorjanca (8. dan); za +Stanislava Vrčkovnika
18:30 - SG: za +Marijo Valant; za +Amalijo (6. obl.), Martina in Alojza Potočnik

četrtek

9.

Frančiška
Rimska

petek

10.
40 mučencev

sobota

11.

09:00 - dom starostnikov: za +starše Terezijo in Andreja Rutar
09:45 - SV. PANKRACIJ: za +Viktorja Popiča, mamo Marijo in brata Marjana
18:30 - SG: za +Faniko in Toneta Slapernik ter Franca Spesnyja
18:30 - SG: za +Francko Maurič; za +Ivana Pajerja; za +Tomaža Poplaza;
za +Jureta Grosa (roj. d.)

Marko in Aleš

07:30 - SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; v zahvalo za vse dobro
08:00 - ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Tilko in Petra Kolar;
za +Ervina Kordiša (8. dan)
NEDELJA
09:30 - PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije;
za +Darka Hovnika (roj. d.); za +Antona Stradovnika (30. obl.)
12.
10:00 - SG: za +Jožeta Pohorca (2. obl.); za +Alojza Goršeta, sina Boruta in sorodnike Uršej;
za +Rada in Bernarda Kresnik; za +starše Sajevec in Martino Dežman;
2. postna,
za +Vero Herman (30. obl.) in vse na Levovem domu umrle
Doroteja
11:00 - SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije;
za +Bernarda Poplaza in mamo Jožefo; za +Ignaca Berložnika in vse Šularjeve
18:30 - SG: za +Ferda Matavža (15. obl.); za +Albina Nagliča (8. dan)

ZAKRAMENTI:

POGREBI:

NABIRKE: (preštejejo ključarji)

Zakrament sv. krsta
je v Slovenj Gradcu
prejel Andraž Mitnjek.

V Pamečah smo
se poslovili od
Janeza Škorjanca.

V nedeljo, 26. 2., ste darovali:
v Trobljah 60,62 €, na Selah 35,57 €,
v SG 334,54 €, v Starem trgu 38,38 €.

Gospod, daj rajnim večni mir in pokoj.

Bog povrni vsem dobrotnikom!

Veselimo se z mlado družino.

