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Letnik 6, št. 11 (12. marec 2017) # Pastir.si je glasilo Pastoralne zveze župnij Pameče, Sele, Slovenj Gradec, Stari trg

O STRAHU BOŽJEM KOT LJUBEZNI DO BOGA
'Blagor človeku, ki ljubi Gospoda in živi po
njegovi volji.' Kadarkoli Sveto pismo omenja
strah božji, ne smemo prezreti, da ga nikdar ne
motri samega, kot da bi zadostoval za dopolnitev vere, marveč vključuje ali predpostavlja
še mnoge druge vrednote. Iz teh spoznamo,
v čem je strah božji, kakor beremo v Salomonovih pregovorih: Če boš ravnal po pameti in
modrosti in boš hrepenel po njej, kakor po srebru
in zakladih, tedaj boš razumel, kaj je strah Gospodov.
Iz tega vidimo, po katerih stopnjah dosežemo strah božji, ki pomeni ljubezen do Boga.
Najprej si je treba izprositi modrosti in jo poglabljati, iskati in preverjati. Šele potem je mogoče doumeti, kaj je strah božji. Kar običajno
ljudje mislijo o strahu božjem, sploh ni strah
božji. Strah je namreč trepet človeške slabosti,
ki se boji trpeti. Te vrste strah se poraja v nas ob
zavesti krivde, pred mogočniki tega sveta, spričo nasilja močnejših, zaradi bolezni, ob napadu
divjih zveri in zaradi drugega trpljenja. Tu ne
govorimo o tem strahu, saj prihaja iz slabosti
človeške narave. Niti ne o tem, česa se je treba
bati. Saj nas to, česar se bojimo, samo po sebi
prevzema z grozo. Tega strahu se ni treba učiti.
O strahu božjem pa piše v Svetem pismu:
'Pridite, ljudje, poslušajte me, učil vas bom, kako
je treba Boga spoštovati.' To spoštovanje ne
vzbuja naravne groze, marveč resničnost, ki se
je je treba naučiti. Ne izhaja iz trepeta narave,
marveč si ga pridobivamo z izpolnjevanjem zapovedi, z deli poštenega življenja in z odkrivanjem resnice. Po našem umevanju je strah božji
ves v ljubezni, popolna ljubezen pa strah pou-

žije. Svojo ljubezen do Boga dokazujem s tem,
da sprejemam njegove opomine, izpolnjujem
njegove zapovedi, zaupam v njegove obljube.
Poslušajmo Sveto pismo, ki pravi: 'In sedaj, Izrael, kaj terja Gospod, tvoj Bog, od tebe? Samo to,
da se bojiš Gospoda, svojega Boga, in hodiš po
vseh njegovih potih; da ga ljubiš in služiš Gospodu, svojemu Bogu, z vsem srcem in vso dušo; da
izpolnjuješ Gospodove zapovedi in njegove zakone, ki ti jih danes zapovedujem, da ti bo dobro.'
Božja pota pa so mnogovrstna, čeprav je v
resnici on sam pot. Tako pravi on sam o sebi.
Pove pa tudi razlog za to svojo trditev: »Nihče
ne pride k Očetu drugače kot po meni.«
Mnogo poti je treba torej preveriti in mnoge vztrajno preizkušati, da po skrbnem razglabljanju odkrijemo tisto edino, ki vodi v večno
življenje. Pota so namreč v postavi, v prerokih, v
evangelijih, v apostolih, v učiteljih vere. Blagor
njim, ki hodijo po teh potih s »strahom božjim«.
Iz razprave O psalmih sv. Hilarija, škofa (Ps
127,1-3)

Ko je še govoril, jih je obsenčil svetel
oblak in glej, glas iz oblaka je rekel:
»Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim
imam veselje; njega poslušajte!«
(Mt 17,5)

OZNANILA:

NAPOVEDNIK:

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.

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–13.30 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 10h v SG prvi dan
3-dnevnice pred prvo sv. spovedjo; ob 16h Urškina
ZS; ob 19h Nežina ZS; 19h–21h v SG tečaj priprave na
zakon
PON, 20. 3. – ob 17.30 v SG drugi dan 3-dnevnice pred
prvo sv. spovedjo (spovedovanje mater in boter); ob
19.30 Korneva
TOR, 21. 3. – ob 17.30 v SG tretji dan 3-dnevnice pred
prvo sv. spovedjo (spovedovanje očetov in botrov);
ob 19h v bolnišnici sv. maša in molitev za ozdravljenje,
po maši molitev za bolnike in obisk po oddelkih
SRE, 22. 3. – 17h–19h v bolnišnici molitev pred
Najsvetejšim v tihoti; ob 17h v Celju biblična šola
ČET, 23. 3. – ob 17h biblična
PET, 24. 3. – ob 9h križev pot k sv. Pankraciju in sv. maša;
na Homcu začetek duhovnih vaj za prvoobhajance (I.
termin); po sv. maši mladiA; ob 19.30 molitvena EL
SOB, 25. 3. – 9h–13.30 v Dravogradu srečanje delivcev;
ob 17h minikateheza
NED, 26. 3. – prestavitev ure (+1); menjava duhovnikov
po dekaniji; priložnost za sv. spoved v vseh župnijah
pred sv. mašami; na Homcu zaključek duhovnih vaj in
slovesnost prve sv. spovedi; ob 19h Rokova ZS

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).

Vsak večer skupaj poiščimo
nekaj, kar je vsakega
družinskega člana tisti dan
razveselilo. Če bomo imeli
pri tem težave, se spomnimo
naslednjega reka: »Ni bogat
tisti, ki veliko ima, temveč
tisti, ki malo potrebuje.«
(spodbuda 2. tedna postne
akcije)

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
12.
2. postna,
Doroteja

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); za sina in družino za spreobrnitev k Bogu
09:30 - PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Darka Hovnika (roj. d.); za
+Antona Stradovnika (30. obl.)
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; za +Vero Herman (30. obl.) in vse
na Levovem domu umrle
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)

PONEDELJEK
13.
Kristina

17:30 - TROBLJE: za +Franja in Marto Komerički; za +Marijo Klančnik
18:30 - SG: za +starše Janeza in Terezijo Merkač ter sorodnike; za +Alojzijo in Albina Šrimpf; za
+Pavlo Ledinek (8. dan); za +Martino Bricman (obl.)

TOREK
14.
Matilda

17:30 - SG: za +očeta Janeza Ileršiča; za +Rudolfa Vrbančiča
19:00 - bolnišnica: za +Antona Abra

SREDA
15.
Klemen

07:00 - SG: za duše v vicah

ČETRTEK
16.
Hilarion

17:30 - PAMEČE: za +Angelo (11. obl.) in Ferda Smolnikar ter Barbaro Šteharnik; za žive in pokojne
molivke 4. rože živega rožnega venca; za +Marijo in Pavla Račnik; za +Matildo (40. obl.) in Ivana
Ferk
18:30 - SG: za +Jožefo Golob, moža Franca, sina Franca in Franca Kotnika ter starše Horvat, sina
Jožija, Franca in Vinka

PETEK
17.
Patricij

09:45 - SV. PANKRACIJ: za +Leopolda Jamnika (40. obl.)
18:30 - SG: za +starše Marijo (24. obl.) in Jožeta Grobelnik ter vse Pikernikove; za +Vinka Dobnika
ter Zofko, Jožeta in starše Marhat

SOBOTA
18.
Ciril

18:30 - SG: za +Franca Mraza; za +Branimiro Mirkac; za +Ivana Pajerja; za +Feliksa in Marijo Poplaz;
za +Jožeta Vitka (obl. in god), sorodnike Vitko in Žuran ter svakinjo Jožefo in svaka Franca

NEDELJA
19.
3. postna, Jožef,
Jezusov rednik

07:30 - SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Jožefa Levovnika, Marijo Levovnik
Popič, Jožefa Levovnika in Urško Valentinčič Levovnik; za +starše Jožeta in Rozalijo Lenart, brata
Jožeta, sestro Angelo in svaka Viktorja; za +Marijo Pogorevčnik ter Ivana in Tadejo Sidar
09:00 - SV. PANKRACIJ: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Jožeta Uršnika ter
Matičeve in Apaške
09:30 - PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Jožeta Verboleta (god); za
+Ivana Srnovršnika (roj. d.); za vse jubilante
10:00 - SG: za +sestro Jožico Pokeržnik in starše ter brata Petra; za +Jožico Kotnik (roj. d. in god); za
+Emo in Franca Štefančič
10:00 - SV. PANKRACIJ: za +Antonijo Mirkac
11:00 - SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Antona Hovnika in vse
Vrčkovnikove
18:30 - SG: za dva +Jožeta Plaz in sorodnike

POGREBI:

V Slovenj Gradcu smo se poslovili od Albina Nagliča in Pavle
Ledinek in v Starem trgu od Ervina Kordiša. Gospod, daj
rajnim večni mir in pokoj.

NABIRKE: (preštejejo jih ključarji)

V nedeljo, 5. 3., ste darovali: v Pamečah 116,92 €,
na Selah 54,53 €, v SG 391,16 €, v Starem trgu
92,64 €. Bog povrni vsem dobrotnikom!

