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OKUSILA SEM IN VIDELA
O večno božanstvo, o večno Trojstvo,
kako dragocena je postala kri tvojega
edinega Sina po združenju z božjo naravo! Večna Trojica, kakor neizmerno morje
si, v katerem tem več najdem, čim bolj
iščem. In čim več najdem, bolj raste žeja
po tebi. Takorekoč nenasitno nasičuješ
dušo. V svoji brezmejnosti ji daješ toliko,
da kljub vsemu še vedno lačna in žejna
želi tebe, večna Trojica, ker hrepeni, da bi
te videla v luči tvoje luči.
Večna Trojica, okušala in videla sem z
lučjo razuma v tvoji luči tvojo brezmejnost in lepoto tvoje stvari. Ko sem videla
sebe v tebi, sem spoznala, da sem tvoja
podoba, zaradi razuma, ki si mi ga podelil, večni Oče, v svoji moči in svoji modrosti, ki je obenem modrost tvojega Sina.
Sveti Duh, ki izhaja iz tebe, in iz tvojega
Sina, pa mi daje moč volje, da te morem
ljubiti.
Večna Trojica, stvarnik si in jaz tvoja
stvar. Spoznala sem, o Bog, razsvetljena
po tebi, ko si me prerodil s krvjo svojega
Sina, kako ceniš lepoto svoje stvari.
O brezno, o večna Trojica, o božan-

stvo, o neizmerno morje! Kaj si mogel
dati meni več kot sebe? Ogenj si, ki gori
vedno in se ne použije nikoli. Použivaš pa
s svojim ognjem vsako sebičnost duše.
Ogenj si, ki prežene sleherni hlad, in s
svojo svetlobo razsvetljuješ človeški razum, da morem spoznati tvojo resnico.
V veri, ogledalu te luči, te spoznavam.
Ti si najvišje dobro, dobrina nad dobrinami, sreča prinašajoča dobrino, nedojemljiva dobrina, neprecenljiva dobrina. V
tebi je lepota nad lepotami, modrost nad
vsako modrostjo, modrost sama. Hrana si
angelom, v svoji plameneči ljubezni pa si
se dal ljudem.
Ti si mi obleka, ki pokriva mojo nagoto. Ti si hrana, ki nasičuje s svojo dobroto
lačne. Sladkost si brez primesi grenkobe,
o večna Trojica!

Iz Pogovora o božji previdnosti sv.
Katarine Sienske, device (167. pogl.)
»Tega Jezusa je Bog obudil in mi
smo temu priče.« (Apd 2,32)

OZNANILA

NAPOVEDNIK:

Šmarnice v Pastoralni zvezi:
- Sele: v torek in četrtek ob 19h (brez
sv. maše)
- Pameče: v ponedeljek sv. maša v
Trobljah, v četrtek sv. maša v Pamečah; v sredo in soboto ob 19.30
(brez sv. maše)
- Slovenj Gradec: vsak dan pri ve
černi sv. maši šmarnično branje in
litanije; otroci posebej povabljeni
ob torkih in petkih, ko bomo Mariji
skupaj prepevali
V soboto 6. maja, bomo čistili župnišče v Pamečah. Z delom bomo začeli
ob 9. uri zjutraj. Lepo vabljeni vsi, ki
ste pripravljeni pomagati z delom
ali kakšno malico. Za vse informacije lahko pokličete na 041 367 457
(Irena Gril). Hvala za pripravljenost
in pomoč.

Bog, prosim te, hočem te
spoznati, hočem te ljubiti, hočem, da bi te mogel uživati. In
če v tem življenju tega nisem
sposoben v polni meri, naj morem vsaj vsak dan napredovati,
dokler ne dospe polnost ... Ne
skušam torej razumeti, da bi
veroval, ampak verujem, da bi
razumel.
(sv. Anzelm)
KONTAKT:

župnik SIMON POTNIK:
župnik ERNEST BERLOŽNIK:
župnijska pisarna:		

NED, 30. 4. – ob 19.30 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;
na duhovni obnovi srečanje delivcev obhajila
in delivcev blagoslovljenega kruha; 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

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

APRIL

NEDELJA

30.
3. velikonočna

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; za +Francija Kaca (obl.)
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

MAJ

09:30 - Sv. Ana: za +Bernarda Dornika (3. obl.); za žive in pokojne molivce 5. rože živega rožnega
ponedeljek
venca; za +Ivana Vovka in Ljudmilo Zabel
10:00 - SG: za +Tomaža Poplasa (obl.); za +Franca Pogorevčnika
Jožef Delavec 12:00 - Uršlja gora: za +Vekoslava Razgorška
18:30 - SG: za +Silvestra Čuješa; za +Franca Hovnika
18:30 - SG: za +Janka Kotnika (roj. d.); za +Slavka Sterleta; za +Faniko Pečolar
torek

1.
2.

Atanazij

18:30 - SG: za +Alojza (obl.) in Ano Kosi; za +Matica Hartmana (4. obl.) in Marijo ter Ivana Hartman

sreda

3.

Filip in Jakob

četrtek

4.

Florijan

petek

5.

18:30 - SG: za +Florjana Podjavorška (roj. d. in god); za +Mirka (22. obl.) in Rozalijo (7. obl.) Konečnik
ter Toma Kotnika (15. obl.)
19:30 - PAMEČE: za +Floro Berložnik; za +Frido, Matjaža in Viktorja Paradiž; za duše v vicah;
za +Antona Jevšenaka (8. dan)
18:30 - E-dom: za +Janeza Trsa; za +Pavlo Ledinek

Angel

sobota

18:30 - SG: za +Marijo Kašnik (1. obl.); za +Cirila Oiclja (8. dan)

6.

Dominik Savio

NEDELJA

7.
4. velikonočna,
Gizela

07:30 - SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Anico Šmon (20. obl.);
v zahvalo za vse dobro
08:00 - ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Stanislavo Verhovnik
(roj. d.); za +Rajmunda Goloba; za +Petra Popiča; za +Terezijo Kun
09:30 - PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za žive in pokojne molivke
4. rože živega rožnega venca; za +Ivana Rihtariča (2. obl.); za +Stanka Vošnerja ter za Franjo in
Franca
10:00 - SG: za +Stanka Grilca (god) in Martino Ramšak
11:00 - SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Franca in Mihaelo Hovnik ter
vse Zaberčnikove
18:30 - SG: za +Albina Nagliča

ZAKRAMENTI:
Zakrament sv. krsta so prejeli: Metka Jančar,
David Nakić, Izak Kragelnik, Maj Zih in Tjaš Čuješ.
Veselimo se z družinami!
Poročila sta se Pavla Premoša in Evgen Meklav.
Mlado družino spremljajmo z molitvijo.

POGREBI:
V Pamečah smo se
poslovili od Antona
Jevšenaka in v Starem
trgu od Cirila Oiclja.
Naj vstali Zveličar obudi v življenje
tudi naše drage rajne.

NABIRKE: (preštejejo ključarji)
V nedeljo, 23. 4., ste darovali:
pri sv. Ani 137,02 €, na Selah
21,32 €, v SG 452,87 €,
v Starem trgu 50,45 €.
Bog povrni vsem dobrotnikom!

