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KRISTUS JE POT K LUČI, RESNICI IN ŽIVLJENJU
Bratje moji, Gospod je kratko rekel: Jaz
sem luč sveta. Kdor gre za menoj, ne bo
hodil v temi, marveč bo imel luč življenja.
S temi besedami je nekaj zapovedal, nekaj
obljubil. Storimo, kar je zapovedal, da ne
bomo predrzno hrepeneli po tistem, kar
je obljubil, da nam, ko bo sodil, ne poreče:
Si pač storil, kar sem zapovedal, da terjaš,
kar sem obljubil? Kaj si torej zapovedal,
Gospod, naš Bog? Odgovarja ti: Da greš za
menoj.
Če ga ljubiš, pojdi za njim. Ljubim ga,
praviš, toda kod naj grem? Če bi bil Gospod,
tvoj Bog, rekel: »Jaz sem resnica in življenje«, bi ti iz hrepenenja po resnici in iz želje
po življenju kajpada iskal poti, po kateri bi
mogel do njiju. Rekel bi si: Nekaj velikega je
resnica, nekaj velikega je življenje; ko bi le
vedel, kako bi moja duša prišla do njiju.
Vprašuješ kod? Poslušaj ga, da najprej
pravi: Jaz sem pot. Preden reče, kam, pove,
kod. Jaz sem pot. Kam drži pot? In resnica in
življenje. Najprej je rekel, kod naj greš, nato
je rekel, kam naj prideš. Jaz sem pot, jaz
sem resnica, jaz sem življenje. Ko je pri Očetu, je resnica in življenje; ko je postal človek,
je postal pot.

Ne pravi ti: »Trudi se in poišči pot, da prideš do resnice in življenja«. Ne pravi ti tako.
Lenuh, vstani: pot sama je k tebi prišla in te
je iz spanja zbudila, če te je vendar zbudila.
Vstani in hodi!
Morda poskušaš hoditi, pa ne moreš, ker
te noge bolijo. Od česa te noge bolijo? Si
nemara tekal po hrapavih poteh, ker te je
gnala lakomnost? Toda božja Beseda je tudi
hrome ozdravljala. A praviš: »Imam zdrave
noge, toda pota ne vidim.« Pomisli, da je
tudi slepim dajala vid.

Iz razprav o Janezovem evangeliju sv.
Avguština, škofa (34, 8-9)

»Glejte, jaz odprem vaše grobove,
vzdignem vas iz vaših grobov, o moje
ljudstvo, in vas pripeljem v Izraelovo
deželo.« (Ezk 37,12)

OZNANILA:

NAPOVEDNIK:

Danes prihaja med nas pričevalec Mitja Rudolf, bivši
odvisnik. Še posebej nas bo nagovarjal popoldne na
križevem potu in pri sv. maši pri sv. Pankraciju.

NED, 2. 4. – Tiha nedelja; v ST po sv. maši
druženje ob kavi in čaju; po sv. maši srečanje
z župnijskimi sodelavci MŽPS-ja iz ST; 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.; ob
19.15 v SG dekanijski odbor za družino (DOD)
TOR, 11. 4. – ob 19h v bolnišnici sv. maša in
molitev za ozdravljenje, po maši molitev za
bolnike in obisk po oddelkih
SRE, 12. 4. – v Mariboru krizmena maša; 17h–19h
v bolnišnici molitev pred Najsvetejšim v tihoti
ČET, 13. 4. – VELIKI ČETRTEK: ob 18.30 v SG
obhajanje obredov Zadnje večerje
PET, 14. 4. – VELIKI PETEK: ob 15h v SG križev
pot; obredi Velikega petka: 15h SE, 17.30 PA,
18.30 SG, 19.30
SOB, 15. 4. – VELIKA SOBOTA: zjutraj blagoslovi
ognja, čez dan blagoslovi jedi in zvečer ob
19.30 v SG slavje velikonočne vigilije
NED, 16. 4. – VELIKA NOČ: vstajenjske procesije
ob 6h v SG, 7h v ST, 8h v PA, 11h na SE

V sredo, 5. 4., ali v soboto, 8. 4., vabljeni na obred
pashalne večerje. Prijave zbiramo v župnijski pisarni.
4. 4. 19.30 bo z nami v E-domu doc. dr. Andreja
Poljanec, specialistka zakonske in družinske terapije,
žena ter mama petih otrok. Z nami razmišljala o
rahločutnosti v odnosih.
Po vseh naših cerkvah bodo pred Veliko nočjo
potekala čiščenja. Če ste pripravljeni pomagati, se
obrnite na ključarje. V SG bo čiščenje 10. 4. ob 9h.
Hvala za pripravljenost.
15. 4., Velika sobota
blagoslovi ognja: ob 7h PA in SG, ob 8h SE in ST
blagoslovi jedil: ob 9h dom starostnikov, ob 10h SG
in ST, ob 11h SG in SE, ob 12h SG, ob 13h SG in sv.
Pankracij, ob 14h SG in sv. Urban, ob 15h SG in PA,
ob 16h SG in TR, ob 17h SG. Na Veliko soboto ste
ob blagoslovu jedi vabljeni tudi, da se za trenutek
ustavite ob Božjem grobu. Slovesna vigilija bo zvečer
ob 19.30, s seboj lahko prinesete svojo krstno ali
drugo primerno svečo.
V SG naprošamo gospodarje in gospodinje za pomoč
pri pogostitvi godbe na pihala za velikonočni zajtrk.
Na Veliko soboto po blagoslovu jedi lahko svoj dar
(vino, klobase ali potico) prinesete kar v župnišče.

Kateri družinski član te postavlja pred največje
preizkušnje? V prihodnjih dneh se še posebej
potrudi razumeti njegov svet, občutke,
doživljanje. Vadi se v sočutnosti do vseh članov
družine pa tudi do sebe. Med seboj se lahko
pogovorite, kako bi lahko del te podpore, ki
jo vsak dan izkazujete drug drugemu, razširili
tudi onkraj domačega praga (v župniji, šoli,
službi, širša družina, prijatelji, neznanci …).
(spodbuda 5. 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
02.

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 +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
10:00 - SG: v zahvalo za 50 in 80 let življenja ter za zdravje družine; za +starše Repnik, Osrajnik in
sestre Vrhovnik
11:00 - SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Mihaela in Marijo Repotočnik
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

Ponedeljek
03.

18:30 - SG: za +Stanislavo Zupančič (obl.); za +Petra Repotočnika (5. obl.), starše Franca in Marijo Jug
19:30 - TROBLJE: za duše v vicah

Torek
04.

18:30 - SG: za +Jakoba Sirovino
19:00 - bolnišnica: za +Franca in Ivana Klug

Sreda
05.

07:00 - SG: za +Janeza Trsa

Četrtek
06.

18:30 - SG: za +Branimiro Mirkac; za +Viljema Polanca (god)
19:30 - PAMEČE: za +Jožefo Sinreih (obl.); za +starše Polak in brata Jožeta; za +Marijo in Janeza
Račnik

Petek
07.

09:45 - SV. PANKRACIJ: za +Petra Popiča
18:30 - E-dom: za +Rudolfa Vrbančiča

Sobota
08.

09:00 - dom starostnikov: za +starše in zdravje v družini
18:30 - SG: za +Marijo Valant; za +Marijo Skitek; za +Ivana Pajerja; za +Albina Nagliča (30. dan)

NEDELJA
09.

07:30 - SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije
08:00 - ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Marijo Senica; za +Pavlo
Prednik; za +Jožico Bošnik, sina Štefana ter očeta Antona
09:30 - PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Marka in Marijo Strmčnik ter
sinove; za +Lazarja in Bogdana Stojanović; za +Marijo Kašnik (obl.)
10:00 - SG: za +Jožeta in Milko (obl.) Ravlen; za +Jožico Kotnik; za +Stanka Grilca, Antona in Angelo
Tomažič ter Betko Poberžnik
11:00 - SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Franca Dvornika in vse
Zageršnikove; za +Pavlo Bošnik, moža Gregorja, sina Fridija in vse Ovčjakove
18:30 - SG: za +Antona Jelena in vse Pikernikove; za +mamo Marijo Kašnik (obl.) in stare starše Gril

5. postna, Tiha
nedelja

Rihard

Izidor Seviljski

Vincencij

Viljem

Janez

Albert

Cvetna nedelja

NABIRKE: (preštejejo jih ključarji)

V nedeljo, 26. 3., ste darovali: v Trobljah 85,38 €, na Selah 26,52 €, v SG 303,74 €, v Starem trgu 50,02 €. Bog povrni vsem
dobrotnikom!

