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DRUŽINA IN ŽUPNIJSKA SKUPNOST
spodbuda zadnjega tedna postne akcije Pastoralne zveze "Za radost družin"
Naša družina je stara okoli 11 let in v tem obdobju
smo zamenjali že nekaj krajev bivališč in s tem tudi
prenekatere župnijske skupnosti, spoznali precej različnih duhovnikov in stilov vodenja, srečali takšne in
drugačne farane, sledili različnim povabilom in bili
bolj ali manj del dogajanja v fari. Kaj smo se v tem
času naučili?
Župnijo lahko začutimo le preko odnosov in vključenosti. Vendar jo moramo tudi sami sprejeti, delati
korake, ji priti naproti. V prvi vrsti je koristen pozitiven
pogled in odnos do duhovnika (ali duhovnikov), ki so
postavljeni za službo v tej župniji. Vsakič smo stik navezali vsaj tako, da smo duhovnika povabili na blagoslov
našega doma. Ob srečanju lažje pride tudi do pristnega spoznavanja in izrečene so lahko potrebe na eni ali
drugi strani. Ne morem reči, da je bil naš doprinos k
skupnostim kdaj velik, če sploh kakšen (z majhnimi otroki je že samo mašo težko »zvoziti«, kaj šele kaj poleg),
vedno pa je bil dober občutek, da smo sprejeti in smo
del dogajanja. Konec koncev župnijo gradimo ljudje. In
neredko je že zgolj prisotnost nekoga (sploh cele družine) pričevanje za ostalo skupnost.
Z možem sva postavila skupno družinsko nedeljsko sveto mašo na vrh lestvice prioritet in tega smo
se skušali držati v vseh okoljih. Ni bilo vedno enostavno. Ko smo bili v tujini, kjer je krščanstvo manj razširjeno, je to predstavljalo izlet čez pol mesta do »misijona«
in obvezna je bila tudi popotna malica. Drugje smo
skušali zmeraj prehoditi razdaljo od doma do župnije,
da smo prišli vsaj približno umirjeni do cerkve. Avto
nam običajno ni (bil) v pomoč, saj je otrokom potem
sedenja dovolj še pri maši. Vsekakor je nedeljsko srečanje aktivnejši del vključenosti v župnijo.

Oba starša prihajava iz krogov, kjer sva kot mladostnika sodelovala v lastnih župnijah in kar nekako
naravno je bilo najino pričakovanje, da bomo vključeni tudi kasneje, v župniji, kjer bomo naseljeni kot
nova družina. No, pot nas je vodila iz enega konca
na drugega, nikjer se nismo zares »zasidrali«, zdaj pa
smo približno stabilno naseljeni. Kako vstopamo? Počasi. Drugače. Kot družina. Moram reči, da se je prostor odprl preko otrok: sestanki, veroučno petje pri
otroški maši, delitev kruha otrokom, oratoriji,… vse
to s seboj prinese tudi srečanja odraslih in s tem korak
za korakom odnose, ki se tkejo in razmišljanja, ki iščejo pot za naprej. Vmes pa se najde še kakšen seminar
za zakonce, vikend za celo družino in tako naprej.
Seveda lahko ostajamo v svojem svetu, zaprti v
svoji družini, širši skupnosti, ki ji pripadamo in v naglici (ali strahu?) bežimo vsak po svoje, brez da opazimo
povabila. Pa vendar se zavedamo, da smo zdaj del
tega okolja in da je lepo, če smo povezani z ljudmi v
lastni župniji. Zato se vabilom odzovemo. Morda res
ne dajemo prav veliko, smo pa odprti za to, da skupaj delamo In se učimo, kako je uresničevati stalnico
nove župnije, ki se glasi »Radi živimo!« skoraj na vsakem koraku. 

Andreja in Slavko Lenart
»Ne slišiš, koliko pričajo zoper
tebe?« Toda niti z eno besedo mu
ni odgovoril, tako da se je upravitelj zelo čudil. (Mt 27,13-14)

OZNANILA

NAPOVEDNIK:

V teh dnevih se je spet nekajkrat zgodilo, da so tako
meteorne vode kakor vode iz kanalizacije poplavile zakristijo in kapelo v bolnišnici. Zaradi objektivnih razlogov
predvsem pa, da čuvamo ali rešimo stvari iz zakristije,
najbolj pa seveda Najsvetejše, do nadaljnjega ne bo več
molitev in maš v bolniški kapeli. Hvala za razumevanje.

Po vseh naših cerkvah bodo pred Veliko nočjo potekala čiščenja. Če ste pripravljeni pomagati, se obrnite na
ključarje. V SG bo čiščenje jutri – v ponedeljek, 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.

Premislite, kako bi lahko še bolj začutili svojo župnijo, in v času do konca postnega časa skušajte
dati svoj prispevek v domači župniji. Ali že imate
kakšno konkretno nalogo v župniji? Se lahko kje
vključite? Skušajte najti svoj izziv: lahko s podporno molitvijo, dobrim delom, dobrotami za koga,
petjem, igranjem instrumenta, pričevanjem …
Prav gotovo ima vsak svojo pot in poklicanost tudi
v lastni župniji. Ne odklonite povabila. 
(spodbuda zadnjega tedna postne akcije)
KONTAKT:

župnik SIMON POTNIK:
župnik ERNEST BERLOŽNIK:
župnijska pisarna:		

041 691 065, simon@pastir.si
051 658 236, ernest@pastir.si
02 88 41 505, pisarna@pastir.si

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 9h v SG čiščenje cerkve;
ob 19.15 v SG dekanijski odbor za
družino (DOD)
TOR, 11. 4. – po sv. maši v cerkvi sv.
Elizabete molitev za bolnike in
obisk po oddelkih bolnišnice
SRE, 12. 4. – v Mariboru krizmena maša
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 ST;
pisarna zaprta
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
PON, 17. 4. – velikonočni ponedeljek;
ob 15h Urbanova ZS; pisarna zaprta
TOR, 18. 4. – po sv. maši v cerkvi sv.
Elizabete molitev za bolnike in
obisk po oddelkih bolnišnice
ČET, 20. 4. – po sv. maši srečanje
katehetov
PET, 21. 4. – po sv. maši mladiA
SOB, 22. 4. – verouk v ST
NED, 23. 4. – ob 19h Rokova ZS
PON, 24. 4. – začetek verouka
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

APRIL

URNIK SVETIH MAŠ

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;
za +starše Ivana (23. obl.) in Elizabeto Smrtnik
NEDELJA
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.);
9.
za +Magdaleno Tasič Laznik
10:00 - SG: za +Jožeta in Milko (obl.) Ravlen; za +Jožico Kotnik; za +Stanka Grilca, Antona in
Cvetna nedelja
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
ponedeljek 18:30 - SG: za +Viktorja Kristana in Vlada Barla
10. 19:30 - TROBLJE: za +Dominika in Marijo Krevh (obl.); za +Marjana, Antonijo in Lidijo Javornik
ter Jožico Lakovšek
Engelbert
torek

11.
Stanislav

sreda

18:30 - SG: za +Alojza Kumra (obl.) ter Jožefo in Ivanko; za +Miroslava Žolnirja (8. obl.);
za +Milovana Dujmovića in sorodnike; za +Ivana Kontreca (30. obl.) in sorodnike;
za +Simona Gaberška; za +Pavla Smolnikarja (20. obl.) in ženo Terezijo; za +Vido Marijo
Slemenik Hadžihamzić (8. dan); za zdravje
07:00 - SG: za duše v vicah

12.
Lazar

četrtek

13.

18:30 - SG: [obhajanje obredov Zadnje večerje] za +Ferdinanda Cesarja (obl.), mamo
Frančiško in oba brata; za +Franca Kotnika in vse Logove

VELIKI ČETRTEK

petek

14.
VELIKI PETEK

sobota

15:00 - SELE: [obredi Velikega petka]
15:00 - SG: [molitev križevega pota]
17:30 - PAMEČE: [obredi Velikega petka]
18:30 - SG: [obredi Velikega petka]
19:30 - ST. TRG: [obredi Velikega petka]
19:30 - SG: [velikonočna vigilija] za +Marijo Bricman

15.

VELIKA SOBOTA

NEDELJA

16.
VELIKA NOČ

06:00 - SG: [vstajenjska procesija] za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije;
za +Marijo Repnik
07:00 - ST. TRG: [vstajenjska procesija] za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije;
za +Viljema Polanca
08:00 - PAMEČE: [vstajenjska procesija] za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije;
za +Lidijo Javornik (obl.); za +Bojano in Jožeta Paradiž ter Marijo in Leopolda Smolnikar;
za +Kokalove, Laznikove in Starijeve
10:00 - SG: za +Jožeta Gumzeja; za +Albino in Franca Merzdovnik ter Alojzijo in Avgusta Mitnjek
11:00 - SELE: [vstajenjska procesija] za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije;
za +Jožefa Kotnika in vse Pokeržnikove
18:30 - SG: za +Dragico Andrejc (30. dan)

POGREBI:

NABIRKE: (preštejejo ključarji)

V tem tednu smo se poslovili od Vide Marije
Slemenik Hadžihamzić.

V nedeljo, 2. 4., ste darovali:
v Pamečah 97,57 €, na Selah 66 €, v SG 342,79 €,
v Starem trgu ni podatka. Nabirka Karitas: 303,24 €.

Trpljenje in stiska sedanjega časa se ne da
primerjati s slavo, ki nas čaka.

Bog povrni vsem dobrotnikom!

