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Letnik 6, št. 17 (23. april 2017) # Pastir.si je glasilo Pastoralne zveze župnij Pameče, Sele, Slovenj Gradec, Stari trg

NAŠE USMILJENJE
Moja hči, želim, da bi bilo tvoje srce oblikovano po mojem usmiljenem Srcu. Vsa
moraš biti prepojena z mojim usmiljenjem.
(167)
Če po tebi naročam, naj ljudje častijo
moje usmiljenje, si se ti prva dolžna odlikovati z zaupanjem v moje usmiljenje. Od
tebe želim dela usmiljenja, ki morajo izhajati iz ljubezni do mene. Usmiljenje moraš
izkazovati bližnjim vedno in povsod, temu
se ne moreš ne odtegniti ne izgovarjati, se
ne opravičevati. Dajem ti tri načine za izkazovanje usmiljenja bližnjim: prvi – delo,
drugi – beseda, tretji – molitev; v teh treh
stopnjah je zajeta polnost usmiljenja in je
neizpodbitni dokaz ljubezni do mene. Na ta
način duša slavi in poveličuje moje usmiljenje. (742)
S to uslugo (hudo bolnemu človeku) si
mi naredila večje veselje, kakor če bi dolgo
molila. Da, moja hči, karkoli storiš svojemu
bližnjemu – storiš meni. (1029)
Vem, moja hči, da razumeš moje besede in delaš vse, kar je v tvoji moči; vendar
zapiši to za mnoge osebe, ki so pogosto
zaskrbljene, ker nimajo tvarnih dobrin, da
bi z njimi vršile telesna dela usmiljenja.

Enako ali veliko večjo vrednost imajo duhovna dela usmiljenja; zanje pa ni treba ne
dovoljenja ne žitnice, dostopna so vsem.
Če osebna ne naredi dela usmiljenja, ki ga
je na kakršen koli način sposobna, na sodni dan ne bo dosegla mojega usmiljenja. O,
če bi ljudje znali nabirati večne zaklade, bi
ne bili sojeni, ker bi z usmiljenjem prehiteli
mojo sodbo. (1317)
Obupani človek, bodi usmiljen do drugih, kot sem jaz do tebe. Ko pa začutiš, da
ti pešajo moči, pridi k izviru usmiljenja in
okrepi svojo dušo. Tako ne boš omagal na
poti. (1486)

(iz Dnevnika sv. Faustine Kowalske)

»Tako bo preizkušenost vaše vere
veljala več kakor zlato, ki je minljivo,
pa se v ognju preizkuša.« (1 Pt 1,7)

OZNANILA:

NAPOVEDNIK:

Danes 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.«

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
TOR, 2. 5. – po sv. maši v cerkvi sv. Elizabete
molitev za bolnike in obisk po oddelkih
bolnišnice ter molitvena EL; po sv. maši v
E-domu Beseda življenja
SRE, 3. 5. – začetek verouka; rekolekcija v Doliču
ČET, 4. 5. – ob 17h v E-domu srečanje s starši
veroučencev VS 7. in 8. razreda; po sv. maši v
E-domu priprava na krst
PET, 5. 5. – obisk bolnikov po domovih; ob 16h
spovedni dan; ob 18.30 v E-domu MMM,
po sv. maši duhovna obnova in češčenje do
polnoči; po duhovni obnovi mladiA; zaključno
srečanje katehumenata
SOB, 6. 5. – romanje pevcev Pastoralne zveze
(prijave zbira Mirijam Podstenšek); ob 17h
minikateheza
NED, 7. 5. – v ST po sv. maši druženje ob kavi
in čaju; ob 15h v Šmiklavžu srečanje otroških
pevskih zborov
TOR, 9. 5. – ob 17.15 v E-domu srečanje staršev
in botrov prvoobhajancev; po sv. maši v
cerkvi sv. Elizabete molitev za bolnike in obisk
po oddelkih bolnišnice ter molitvena EL
ČET, 11. 5. – ob 17h biblična; po sv. maši v
E-domu priprava na krst
PET, 12. 5. – ob 10h začetek molitvenega dneva
v Starem trgu (zaključek s sv. mašo ob 19.30);
po sv. maši v SG srečanje nosilcev VS
SOB, 13. 5. – verouk na SE; ob 15h v E-domu VIL;
po sv. maši v SG Slomškova ZS; po sv. maši ZS
Sv. Duha
NED, 14. 5. – ob 10h LN pri sv. Pankraciju (v SG
besedno bogoslužje); ob 19h Urbanova ZS

Še enkrat iskrena zahvala vsem ožjim župnijskim
sodelavcem pri pripravi in izvedbi praznovanj
Velike noči. Boglonaj vsem za voščila in vse
pisanke, ki ste jih prinesli v župnišče.
Za pomoč družini, ki se je v svoji stiski obrnila
na nas, ste v postni akciji Pastoralne zveze »Za
radost družin« namenili: v Starem trgu 513 €, v
Slovenj Gradcu 264 €, na Selah 27 €, v Pamečah
0 €, veroučenci 63 €, skupaj 867 €. Hvala za
solidarnost in darovanje in ljubezen.
Šmarnice v Pastoralni zvezi:
- Sele: v torek in četrtek (brez sv. maše)
- Pameče: v ponedeljek sv. maša v TR, v četrtek
sv. maša v Pamečah; v sredo in soboto ob 19.30
(brez sv. maše)
- Slovenj Gradec: vsak dan pri večerni sv. maši
šmarnično branje in litanije; otroci posebej
povabljeni ob torkih in petkih, ko bomo Mariji
skupaj prepevali

O moji prijatelji, tako nežno ljubim svoje
ovce, da bi, ko bi bilo mogoče, hotel umreti
še tolikokrat za vsako od njih z isto smrtjo,
ki sem jo pretrpel za odrešenje vseh skupaj.
(sv. Brigita Švedska)

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
23.

07:30 - SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Karolino Sušec
08:00 - 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, Marijo in Marka Strmčnik ter sinove; za sina in družino za spreobrnitev k Bogu; za
+Marijo (21. obl.), Franca (22. obl.) in vse Hautmanove
09:30 - Sv. Ana: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Kašnikove; za +Janka Škorjanca
in vse Škorjančeve; za +Antonijo in Friderika Pečoler ter vse Jesenkove; za +Angelo in Jurija Šavc
10:00 - SG: za +Ivana Prevorčiča (18. obl.) in sorodnike; za srečen porod; za +Marijo Mlinšek, očeta
Jurija in Marijo Moric; za +Karla Jamnika (obl.); za +Marjano (obl.) in Ivana Turičnik; 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 in Ivana Ostovršnik ter Antona Grešovnika in Saša Sedeja
18:30 - SG: za +Marijo Čoderl (obl.), očeta Antona, sina Branka, Herberta in hčerko Erno Hrastnik

Ponedeljek
24.

18:30 - SG: za +Jožefo Stermčnik (roj. d.)
19:30 - TROBLJE: za +Stanka Hovnika (8. obl.)

Torek
25.

18:30 - SG: za +Jakoba Sirovino

Sreda
26.

07:00 - SG: za zdravje; za duše v vicah

Četrtek
27.

18:30 - SG: [besedno bogoslužje] za +starše in zdravje v družini; za +Jožefa Zaveršnika*
19:30 - PAMEČE: za +Jurija in Tončko Pačnik ter Vinka; za +Ivana Vrhnjaka (obl.) in sestro Jelko
Gradišnik

Petek
28.

18:30 - SG: za +Frančiška Bricmana (8. dan); za +Toneta Krofla (20. obl.)
19:30 - ST. TRG: za +Marijo Gams; za +Ivana Peršeta

Sobota
29.

18:30 - SG: za +Slavka Areha in sorodnike; za +Ivana Pajerja; za +Pavlo (8. obl.) in Franca Popič

NEDELJA
30.

07:30 - SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Lovrenca, Julijano, Ivana, Antonijo,
Miha, Viktorijo in Marijo Mlinšek
08:00 - ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Viktorijo Vocovnik; za +Pavlo
Skrivarnik (11. obl.) in za vse sorodnike
09:30 - TROBLJE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Anko Duler
10:00 - SG: za +Darka in starše Hribšek; za +Ivana in Antonijo Štumfpl ter za zdravje in blagoslov v
družini; za +Marijo in Franca Preglav
11:00 - SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Milana Hovnika st. in vse
Hovnikove
18:30 - SG: za +Marijo Iskrač

Nedelja Božjega
usmiljenja, Jurij

Fidelis

Marko

Marija, Mati
dobrega sveta

Peter Kanizij

Peter Chanel

Katarina Sienska

3. velikonočna,
Pij V.

* Duhovnika mašujeta po teh namenih drugje.

POGREBI:

V Slovenj Gradcu smo se poslovili od Frančiška Bricmana. Naj
vstali Zveličar obudi v življenje tudi naše drage rajne.

NABIRKE: (preštejejo jih ključarji)

V nedeljo, 16. 4., ste darovali: v Pamečah 658,58 €, na
Selah 96,82 €, v SG 1.489,02 €, v Starem trgu 270,20
€. Bog povrni vsem dobrotnikom!

