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SLAVOSPEV KRISTUSU
Predragi, treba je prav razumeti: skrivnost velike noči je vedno nova in stara, večna
in časovna, minljiva in neminljiva, smrtna in
nesmrtna.
Stara je ta skrivnost po stari zavezi, nova
po božji Besedi. Časovna zaradi prispodobe,
večna zaradi milosti, minljiva zaradi žrtvovanja jagnjeta, neminljiva zaradi življenja
Gospoda, smrtna zaradi njegovega pokopa,
nesmrtna zaradi njegovega vstajenja od
mrtvih.
Zaveza je starodavna, toda Beseda je
nova, podoba mine, milost traja večno, minljivo je jagnje, neminljiv je Gospod, ki je bil
žrtvovan kot jagnje, a je vstal kot Bog.
Bil je kot jagnje, peljano v zakol, kot nema
ovca pred tistimi, ki jo strižejo, in ni odprl
svojih ust. Prispodoba je minila, pomen je
postal dejstvo: namesto jagnjeta Bog–človek, v človeku pa Kristus, ki vse obsega.
Zato je žrtvovanje jagnjeta, obhajanje velike noči in pismo zaveze imelo en sam cilj,
Jezusa Kristusa. V stari zavezi je vse kazalo
na Kristusa. V novi zavezi je vse povezano s
Kristusom v še večji meri.
Pismo je postalo Beseda, iz starega je
nastalo novo (oba pa sta izšla s Siona in iz Jeruzalema). Zapoved je postala milost, podo-

ba resničnost, jagnje Sin, ovca človek, človek
pa Bog.
Gospod, čeprav Bog, je postal človek, ki
je trpel za trpeče, bil je jetnik za jetnike, obsojen za krivce, pokopan za pokopane. Vstal
je od mrtvih in mogočno vzkliknil: Kdo je, ki
mi bo sodil? Naj se mi približa! Jaz sem osvobodil obsojenca, oživil mrtveca, obudil pokopanega. Jaz sem Kristus, ki sem premagal
sovražnika, poteptal pekel, močnega zvezal
in povzdignil človeka do nebes: jaz, ki sem
Kristus.
Pridite torej vsa ljudstva, obtežena z grehom, in dosegli boste pomilostitev. Jaz sem
vaša oprostitev, jaz velika noč vašega odrešenja, jagnje, ki je bilo za vas darovano, jaz
vaše očiščenje, vaše življenje, vstajenje, vaša
luč in vaša rešitev, vaš kralj. Jaz vas ponesem v
nebesa, jaz vas bom obudil in pokazal Očeta,
jaz vas bom s svojo močno roko povzdignil.

Iz Velikonočne homilije Melitona iz
Sarde, škofa (2-7. pogl. 100-103).
»O njem pričujejo vsi preroki.
Vsakomur, ki veruje vanj, so v
njegovem imenu odpuščeni grehi.«
(Apd 10,43)

OZNANILA

NAPOVEDNIK:
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; pisarna zaprta;
ob 15h Urbanova ZS; po večerni sv. maši v SG
NND (naravno načrtovanje družine)
TOR, 18. 4. – po sv. maši v cerkvi sv. Elizabete molitev
za bolnike in obisk po oddelkih bolnišnice ter
molitvena EL; po sv. maši v SG srečanje MŽPS-ja
ČET, 20. 4. – po sv. maši srečanje katehetov;
ob 17h biblična
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
TOR, 25. 4. – po sv. maši v cerkvi sv. Elizabete molitev
za bolnike in obisk po oddelkih bolnišnice ter
molitvena EL
SRE, 26. 4. – ob 17h v Celju biblična šola
ČET, 27. 4. – veroučne počitnice do 2. 5.;
ob 17h biblična
NED, 30. 4. – po sv. maši v E-domu molitev s trpečimi
in žalujočimi
PON, 1. 5. – začetek šmarničnih pobožnosti

Ali je božji Sin moral za nas trpeti? Da. Njegovo trpljenje je bilo potrebno z dveh vidikov:
kot zdravilo zoper greh in kot zgled za ravnanje. V njem je naše zdravilo zoper vse zlo,
v katerem se znajdemo zaradi svojih grehov.
Če iščeš ljubezen, se spomni: Nihče nima večje
ljubezni, kakor je ta, da kdo za svoje prijatelje
da svoje življenje. Tako je ravnal Kristus na
križu. Če je torej on dal svoje življenje za
nas, ne sme biti tudi nam nobena žrtev zanj
prevelika.
(sv. Tomaž Akvinski)
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

S praznikom Velike noči se na najlepši
možni način zaključi tudi naš post. Ne
pozabimo, da pravo praznovanje ne
utruja in ne 'redi', ampak vedno znova rojeva, razveseljuje. Hvala vsem, ki
ste tako ali drugače živeli letošnji post.
Hvala za solidarnost in darovanje in ljubezen. Tistim, ki ste se pridružili postni
akciji Pastoralne zveze »Za radost družin«, pa iskren boglonaj za pomoč družini, ki se je v svoji stiski obrnila na nas.
Ti prazniki so običajno za duhovnike in ožje župnijske sodelavce dokaj
intenzivni in tudi zahtevni. Zato bi se
rad zahvalil vsem dekanijskim duhovnikom, še posebej pa g. Bernardu in
g. Ernestu za vso pomoč in prisotnost.
Prav tako hvala tudi vsem, ki ste pripravljali naša svetišča za velikonočne
obrede. Prav posebej pa izpostavljamo
go. Suzano Popič ob njeni 30-letnici
služenja kot organistka in pevovodja.
Še na mnoga leta rodovitnega služenja
v naši Pastoralni zvezi!
Na prvo nedeljo po Veliki noči Cerkev
slovesno praznuje praznik Božjega usmiljenja. Jezusove besede sv. Faustini
Kowalski: »Želim, da bi bil praznik usmiljenja pribežališče in zavetje vsem,
posebej ubogim grešnikom. Na ta dan
so odprte globine mojega usmiljenja.
Kdor pristopi k spovedi in svetemu
obhajilu, prejme popolno odpuščanje
krivde in kazni. Naj se nihče ne boji
približati se mi, čeprav bi bili njegovi
grehi rdeči kot škrlat.«
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

6:00 – SG: [vstajenjska procesija] za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije;
za +Marijo Repnik; za +Vanjo Kovač (roj. d.)
7:00 – ST. TRG: [vstajenjska procesija] za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije;
NEDELJA
za +Viljema Polanca
– PAMEČE: [vstajenjska procesija] za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije;
16. 8:00
za +Lidijo Javornik (obl.); za +Bojano in Jožeta Paradiž ter Marijo in Leopolda Smolnikar;
za +Kokalove, Laznikove in Starijeve
VELIKA NOČ 10:00 – SG: za +Jožeta Gumzeja; za +Albino Merzdovnik ter Alojzijo in Avgusta Mitnjek
11:00 – SELE: [vstajenjska procesija] za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije;
za +Jožefa Kotnika in Pokeržnikove
18:30 – SG: za +Dragico Andrejc (30. dan)
ponedeljek 10:00 – SG: za zdravje
– SG: za +Edvarda Repnika; za +Ivana Pajerja; za zdravje
17. 18:30
19:30 – TROBLJE: za žive in pokojne molivke 2. rože živega rožnega venca
velikonočni
ponedeljek,
Inocenc

torek

18:30 – SG: za Božji mir in za Božji blagoslov

18.
Evzebij

sreda

7:00 – SG: za +Cecilijo Zbičajnik

19.
Leon IX.

četrtek

20.

18:30 – SG: za +Bojana Šrimpfa
19:30 – PAMEČE: za +Berto Goličnik

Hilda

petek

21.

18:30 – SG: za +Marijo in Jurija Šavc; za +Končnikove; za duše v vicah

Anzelm

sobota

18:30 – SG: za +Branimiro Mirkac; za +Antona Cesarja in starše (15. obl.)

22.
Marija

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Karolino Sušec
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Marijo Verhovnik;
za +Mihaela (22. obl.) in Heleno Jamnik ter vnuka Tomaža; za +Sandija Plešeja in sorodnike;
za +Mirka Grobelnika (34. obl.) in starše ter Marijo in Maka Strmčnik in sinove; za sina in
NEDELJA
družino za spreobrnitev k Bogu; za +Marijo (21. obl.), Franca (20. obl.) in vse Hautmanove
23. 9:30 – SV. ANA: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Kašnikove;
za +Antonijo in Friderika Pečoler ter vse Jesenkove; za +Angelo in Jurija Šavc,
za +Janka Škorjanca in vse pokojne Škorjančeve
nedelja
10:00 – SG: za +Ivana Prevorčiča (18. obl.) in sorodnike; za +srečen porod; za +Marijo Mlinšek,
Božjega
očeta Jurija in Marijo Moric; za +Karla Jamnika (obl.); za +Marjano (obl.) in Ivana Turičnik;
usmiljenja,
Jurij
za +Jožeta in Pavlo Škrabec ter stare starše
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Lesnikove starše, sina,
hčerke in zete; za +Marijo Ostovršnik, moža Ivana ter Antona Grešovnik ter Saša Sedeja
18:30 – SG: za +Marijo Čoderl (obl.), očeta Antona, sina Branka, Herberta in hčerko Erno Hrastnik

NABIRKE: (preštejejo ključarji)
V nedeljo, 9. 4., ste darovali: v Pamečah 220,33 €, na Selah 67,62 €, v SG 807,53 €, v Starem trgu 140,61 €.
Bog povrni vsem dobrotnikom!

