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BLAGOR ČISTIM V SRCU, ZAKAJ
TI BODO BOGA GLEDALI
Če mi porečeš, naj ti pokažem svojega
Boga, ti bom rekel: Pokaži mi ti svojega človeka in jaz ti bom pokazal svojega Boga. Pokaži
mi torej, ali oči tvoje duše vidijo in ušesa tvojega srca slišijo.
Taki, ki imajo dober telesni vid, zaznavajo
dogajanje zemeljskih stvari in preiskujejo različne pojave: luč in temo belo in črno, pokvečeno in lepo, skladja in neskladja, natančne
in nenatančne meritve, pretiravanja in pomanjkljivosti. Vse to velja tudi za stvari, ki jih
zaznajo ušesa, za visoke in nizke, neprijetne in
prijetne glasove. Podobno je tudi z duhovnimi
ušesi in očmi, ko gre za zaznavanje Boga.
Bog je namreč viden za tiste, ki ga morejo
gledati, in sicer če imajo vsaj odprte oči. Oči
imajo sicer vsi, a nekateri tako zamegljene, da
še sonca ne vidijo. Vendar zato, ker slepi ne vidijo, sonce še ni ugasnilo; krivdo, da ne vidijo,
naj ti pač pripišejo sebi in svojim slabim očem.
Grehi in slaba dejanja tudi tebi zastirajo oči
duha.
Človeška duša mora biti čista kakor bleščeče ogledalo. Kakor človek ne vidi svojega obraza v ogledalu, ki ga je načela rja, tako tudi
človek v grehih ne more videti Boga.
Toda če hočeš, lahko ozdraviš. Pojdi k
zdravniku, da bo ozdravil tvoje duhovne oči.

Kdo neki je ta zdravnik? To je Bog sam, ki po
Besedi in Modrosti zdravi in daje življenje. Po
Besedi in Modrosti je namreč Bog vse ustvaril,
kajti z Gospodovo besedo je nebo narejeno in
z dihom njegovih ust vsa nebesna vojska. Silna
je njegova modrost! V svoji modrosti si je zamislil zemljo, njegova izkušenost je oblikovala
nebo, razumnost odpira prepade in iz oblakov
razliva dež.
Če te stvari razumeš, človek, in če boš čisto,
sveto in pravično živel, boš mogel videti Boga.
Pred vsem tem pa mora biti v tvojem srcu vera
in strah božji, potem boš šele to lahko razumel.
Ko boš slekel umrljivost in si nadel neumrljivost, boš gledal Boga po meri svojih zaslug.
Bog bo namreč tvoje umrljivo telo obudil, ga
združil z neumrljivo dušo, in tedaj boš postal
nesmrten. Tedaj boš mogel gledati Neumrljivega, seveda če boš tu vanj veroval.

Iz knjige Avtoliku sv. Teofila
Antiohijskega, škofa (1,2.7)
»Zares, Gospod ne vidi, kakor vidi
človek. Človek namreč vidi, kar je
pred očmi, Gospod pa vidi v srce.«
(1 Sam 16,7b)

OZNANILA

NAPOVEDNIK:

Na Tiho nedeljo prihaja med nas pričevalec Mitja Rudolf, ki je bivši odvisnik,
zdaj pa Bogu popolnoma predan. Pripovedoval bo, kako velike stvari lahko
Bog naredi v življenju, če mu damo
prostor. Mitja je tudi velik borec za
pomoč vsem odvisnikom in pobožen
romar ter častilec medžugorske Matere Božje. Še posebej nas bo nagovarjal
popoldne na križevem potu in pri sv.
maši pri sv. Pankraciju. Po sv. mašah
boste pri njem lahko dobili tudi kakšno
knjigo.
Že nekaj let pred Veliko nočjo obhajamo obred pashalne večerje. Tak obred
je obhajal Jezus na Veliko noč s svojimi
učenci, podoben obred obhajajo judje
po družinah še danes in malo prirejenega bomo lahko doživeli tudi mi: v sredo,
5. 4., in v soboto, 8. 4., ob 18h v E-domu.
Prijave zbiramo v župnijski pisarni.
Radi živimo, vsak dan znova, kjerkoli že
smo, ustvarjamo odnose, ki nas oblikujejo in zaznamujejo, sploh znotraj
družine. 4. 4. 19.30 bo z nami v E-domu
doc. dr. Andreja Poljanec, specialistka
zakonske in družinske terapije, žena
ter mamica petih otrok, ki bo z nami
razmišljala, da rahločutnosti v odnosih
sploh do otrok ni nikoli preveč. Vljudno
vabljeni.

Odprimo Sveto pismo, in ko se
zberemo pri skupnih obedih, preberimo v tem tednu odlomek ter si
podelimo, kako nas je nagovoril.
(spodbuda 4. tedna postne akcije)

KONTAKT:

župnik SIMON POTNIK:
župnik ERNEST BERLOŽNIK:
župnijska pisarna:		

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
TOR, 28. 3. – ob 9h srečanje liturgične skupine; ob 19h v
bolnišnici sv. maša in molitev za ozdravljenje, po maši
molitev za bolnike in obisk po oddelkih; po sv. maši
srečanje sodelavcev Karitas
SRE, 29. 3. – 17h–19h v bolnišnici molitev pred Najsvetejšim v
tihoti; ob 19h v SG srečanje katehistinj koroškega naddekanata
ČET, 30. 3. – ob 10.30 spovedovanje v domu starostnikov;
ob 17h biblična
PET, 31. 3. – ob 9h križev pot k sv. Pankraciju in sv. maša; na
Homcu začetek duhovnih vaj za prvoobhajance (II. termin);
ob 19.15 srečanje z apostoli; ob 19.30 molitvena EL
SOB, 1. 4. – po sv. maši v SG Slomškova ZS; po sv. maši Anina ZS
NED, 2. 4. – Tiha nedelja; v ST po sv. maši druženje ob kavi in
čaju; po sv. maši srečanje z župnijskimi sodelavci MŽPSja iz Starega trga; na Homcu zaključek duhovnih vaj in
slovesnost prve sv. spovedi; ob 15h v ST PaSMO! – križev
pot mladih in otrok in njihovih družin
PON, 3. 4. – ob 17.30 kitaristi začetniki; po sv. maši kitaristi
TOR, 4. 4. – 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;
ob 19.30 v E-domu Radi živimo (gostja Andreja Poljanec)
SRE, 5. 4. – 17h–19h v bolnišnici molitev pred Najsvetejšim v
tihoti; ob 18h v E-domu pashalna večerja
ČET, 6. 4. – ob 17h biblična; po sv. maši v E-domu priprava na krst
PET, 7. 4. – obisk bolnikov po domovih; ob 9h križev pot k sv.
Pankraciju in sv. maša; radijski misijon – spovedovanje v
cerkvi sv. Elizabete 9h–11h in od 15h do sv. maše; ob 17h
prva sv. spoved za katehumene; ob 18.30 v E-domu MMM
in duhovna obnova za odrasle ter bdenje do polnoči; po sv.
maši mladiA
SOB, 8. 4. – verouk na SE; ob 9h sv. maša in blagoslov snopov v
domu starostnikov; ob 15h v E-domu VIL; ob 17h kateheza
za ministrante in Sončke; ob 18h v E-domu pashalna
večera; po sv. maši ZS Sv. Duha
NED, 9. 4. – Cvetna nedelja, blagoslov snopov pri vseh sv.
mašah (ob 7.30 in 10h v SG na trgu pred cerkvijo); ob 18h v
SG spovedujejo dekanijski duhovniki; ob 19h Urbanova ZS
PON, 10. 4. – veroučne počitnice do 23. 4.

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
08:00 - ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +župnika Jožeta Vizjaka
(obl.) in vse pokojne dušne pastirje; za +Marijo Verhovnik; za +Marijo (obl.) in Franca Slivnik
ter sorodnike; za +Viktorja Kovačiča (roj. d.) ter starše Kovačič in Hudolist; za +Ivana Lahovnika (obl.) in vse njegove sorodnike; za +Veroniko Bošnik in Antonijo Femec
NEDELJA
09:30 - TROBLJE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Valentino in Ferda
Črešnik (obl.) in Pustoslemškove ter za Darka in Stanka Hovnik; za +Jožeta Graceja (20. obl.)
26.
in obojne starše; za +Vinka (30. dan) in Antona Pokržnik; za +Ivico Laznik (obl.); za +Petra,
Franca in Draga Javornik ter sestro Ivico; za +Ivana Srnovršnika; za +Vido Hajtnik Krivec in
4. postna,
Franca Krivca
Evgenija
10:00 - SG: za +Hildo Perkuš (obl.); za +Janka Kotnika; za +Cecilijo Zalar; za +Toneta in Marijo
Konečnik
11:00 - SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Janeza Kamnika (30. dan)
in vse Blatnikove
18:30 - SG: za +Bojana Šrimpfa
18:30
- SG: za +Justino Žužel (obl.); za +Šimo Čolakovića (4. obl.)
ponedeljek
27. 19:30 - TROBLJE: za +Mijo Vaukan; za duše v vicah
Peregrin

Bojan

18:30 - SG: za +Jelko Gradišnik (roj. d.); za +Ivana Jeromla (obl.); za +Dragico Andrejc (8. dan);
za +Marijo Koštomaj (obl.)
19:00 - bolnišnica: za +Marijo Pukel

sreda

07:00 - SG: za +Branka Kramljaka; za +Mitja Jurka (8. dan)

torek

28.
29.
Bertold

četrtek

30.

18:30 - SG: v zahvalo za moža
19:30 - PAMEČE: za +Viktorja Hosnarja

Amadej

petek

31.
Benjamin

sobota

09:45 - SV. PANKRACIJ: za +dvojne starše, brate in sestre Sedovnik; za +Marijo Čevnik in
sorodnike
18:30 - SG: za +Marjana (11. obl.) in Štefko Majcen
18:30 - SG: za +Ivana Pajerja

1.

Hugo

07:30 - SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije
NEDELJA 08:00 - ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Milana Grobelnika (4. obl.)
09:30 - PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Nagličeve; za +Ljudmilo (obl.) in Jožeta Ošlovnik; za +Ivana Srnovršnika
2.
10:00 - SG: v zahvalo za 50 in 80 let življenja ter za zdravje družine; za +starše Repnik, Osrajnik
in Vrhovnik
5. postna,
11:00 - SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Mihaela in Marijo Repotočnik
Tiha nedelja
16:00 - SV. PANKRACIJ: za +Tonija Jeromla (9. obl.) in sorodnike
18:30 - SG: za +Franca Solino in sorodnike; za +Alojza Dvornika (5. obl.) in starše

ZAKRAMENTI:

POGREBI:

NABIRKE: (preštejejo ključarji)

Zakrament sv. krsta
sta v Pamečah prejela
Ema in Nik Vrehovnik
in v Slovenj Gradcu
Trina Hočevar.

V Slovenj Gradcu smo se
poslovili od Mitja Jurka in v
Starem trgu od Dragice Andrejc.

V nedeljo, 19. 3., ste darovali:
v Trobljah 82,21 €, na Selah ni podatka,
v SG 481,71 €, pri sv. Pankraciju ni podatka.

Gospod, ki si življenje ljubeči
Bog, sprejmi ju v življenje.

Bog povrni vsem dobrotnikom!

