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SLABOTNI, A NEOMAJNI BOŽJI SLUŽABNIK
Kdo je danes pred nami? To je pater Leopold iz Hercegnovega, ki je umrl v Padovi, kjer
je preživel večino svojega življenja. Ne moremo iti mimo neke njegove posebne značilnosti.
Doma je bil na vzhodni obali Jadranskega morja in svojo domovino je vedno zvesto ljubil. Nič
manj pa ni ljubil tudi svoje druge domovine, v
kateri je tiho in neutrudno opravljal svojo službo. Prav zato pater Leopold v sebi lahko povezuje vrednote dveh narodnosti in na neki način
predstavlja znamenje prijateljstva in bratstva
… Vsem nam je znano, da je pater Leopold bil
»ekumenski« že pred drugim vatikanskim koncilom. Snoval je, napovedoval, širil, čeprav ni
deloval na Vzhodu, obnovo popolne edinosti
Cerkve, v kateri bi se povsem upoštevale mnogovrstne lastnosti njenega narodnostnega sestava.
Posebna značilnost junaškega življenja in
karizmatične kreposti bl. Leopolda pa je pravzaprav druga, namreč njegova spovedniška
služba. Izvrševal jo je tako, da je zgodaj zjutraj
maševal, potem pa je šel v svojo spovednico,
kjer je ostal ves dan spovedancem na voljo.
Tega načina življenja se je držal približno štirideset let, ne da bi se bil kdaj pritoževal.
To je - kakor smo prepričani - tisti glavni razlog, zaradi katerega je ta ponižni kapucin zaslužil razglasitev za blaženega. Svetost je dosegel
predvsem z žrtvijo, povezano z delitvijo zakramenta sprave. Ne preostane nam drugo, kot da
občudujemo Gospoda in se mu zahvaljujemo,
ker danes daje Cerkvi tako sijajen in edinstven
lik služabnika zakramentalne milosti sprave.
Po eni strani vabi duhovnike k opravljanju tako

izredno pomembne službe, tako sodobnega
načina vzgajanja in predragocenega duhovnega vodstva. Po drugi strani pa vsem vernikom,
tako gorečim kakor mlačnim in brezbrižnim,
kliče v spomin, da je osebna spoved tudi danes,
še bolj kot kdajkoli prej, velik in neprecenljiv dar
božje previdnosti, izvor milosti in miru, šola krščanskega življenja, prepotrebna tolažilna pomoč na zemeljskem potovanju proti večni sreči.
Naj naš bl. Leopold privabi veliko ljudi,
omamljenih zaradi posvetnosti današnjega življenja, k temu sicer strogemu sodišču pokore, a
zato nič manj priljubljenemu zatočišču tolažbe,
notranje resnice, vstajenja k milosti in sredstvu
za dosego pristnega krščanskega življenja,
da tako okusijo skrivnosti in preporodno uteho evangelija, pogovora z Očetom, srečanja s
Kristusom in navdihov Svetega Duha. Naj v njih
poživi vnemo za blagor drugih, hrepenenje po
pravičnosti in skrb za nravno dostojanstvo.

Iz nagovora papeža Pavla VI. ob slovesni
razglasitvi patra Leopolda za blaženega
(1976)

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

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 večerni sv.
maši šmarnično branje in litanije; otroci
posebej povabljeni ob torkih in petkih,
ko bomo Mariji skupaj prepevali
Ta teden je bilo generalno čiščenje
župnišča v Pamečah. Hvala vsem, ki ste
pomagali po svojih močeh.
V nedeljo, 21. maja, bo pri sv. maši ob
10h srečanje vse lanskih in letošnjih
novokrščencev. Ob Bogu, ki kliče v
življenje, se bomo veselili tudi teh naših
malih kristjanov :), njihovih družin in
skupaj z njimi slavili dobrega Boga.

NED, 7. 5. – v ST po sv. maši druženje
ob kavi in čaju; ob 15h v Šmiklavžu
srečanje otroških pevskih zborov
PON, 8. 5. – zvečer srečanje nosilcev VS
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 v E-domu srečanje
staršev 7. in 8. razreda; 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)
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 in blagoslov
konjev pri sv. Pankraciju (v SG besedno
bogoslužje); ob 19h Urbanova ZS
PON, 15. 5. – ob 17.30 zaključno
srečanje kitaristov začetnikov; po sv.
maši zaključno srečanje kitaristov
TOR, 16. 5. – po sv. maši v cerkvi sv.
Elizabete molitev za bolnike in obisk
po oddelkih bolnišnice ter molitvena
EL
ČET, 18. 5. – odhod na župnijsko
romanje v Italijo; po sv. maši srečanje
katehetov
PET, 19. 5. – prvo delovno srečanje za
Oratorij
SOB, 20. 5. – verouk v ST; ob 17h
minikateheza
NED, 21. 5. – krstna nedelja v vseh
župnijah (ob 10h v SG vabljeni vsi
lanski novokrščenci); ob 16h Urškina
ZS; ob 19h Nežina ZS; zvečer vrnitev z
župnijskega romanja

Zares velika in hvale vredna zamenjava:
zapustiti
zemeljske
dobrine
zaradi
nebeških; pridobiti si nebesa namesto
zemlje; za eno stvar prejeti stokratno in
imeti v posesti blaženo večno življenje.
(sv. Klara Asiška)

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
07.

07:30 - SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Anico Šmon (20. obl.); v
zahvalo za vse dobro; v čast in priprošnjo sv. Antonu
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; za +Jurija Simonitija

Ponedeljek
08.

18:30 - SG: za +Marijo Bricman
19:30 - TROBLJE: za +Anko in Viktorja Plešnik ter starše Logar; za +Jožeta Zormana; za žive
in pokojne molivke 1. rože živega rožnega venca

Torek
09.

18:30 - SG: za +Genovefo in Jožeta Paradiž, sinova Jožeta in Marjana ter mamo Horvat; za
+Mirka (obl.) in Angelo Konečnik

Sreda
10.

18:30 - SG: za +Kristino Santner (roj. d.) in sorodnike

Četrtek
11.

18:30 - SG: za +Jakoba Sirovino
19:30 - PAMEČE: za +Elizabeto Senica

Petek
12.

Pankracij

09:00 - dom starostnikov: za duše v vicah
18:30 - SG: za +Lucijo Spesny (4. obl.); za +Draga Kerbeva
19:30 - ST. TRG: [molitveni dan] za +Viljema Polanca; za +Marijo Gorjup; za +Janeza
Kamnika

Sobota
13.

18:30 - SG: za +Branimiro Mirkac; za +Štefko Hrovat (8. dan); za +Ivana Pajerja; za +Majdo
in Franca Fišer ter stare starše Jožeta in Pavlo Štaleker; za +Ivana Lužnika (roj. d.) ter
Jakoba in Terezijo Penšek; za +Albina Nagliča

NEDELJA
14.

07:30 - SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije
09:30 - PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +starše Hovnik in
sorodnike; za +Bojano in Jožeta Paradiž
10:00 - SG: [besedno bogoslužje] Bogu v zahvalo
10:00 - SV. PANKRACIJ: [lepa nedelja] za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za
+dva Lojzeta Karnerja, Marijo Hajnže in vse Autmanove
11:00 - SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Zofijo Brusnik
18:30 - SG: za +starše Martina in Marijo Slivnik, moža Karla in teto Tilko

4. velikonočna,
Gizela

Viktor

Izaija

Antonin

Fabij

Servacij

5. velikončna,
Bonifacij

ZAKRAMENTI:

Zakrament sv. krsta sta prejeli Julija
Kotnik in Sara Gruber. Veselimo se z
družinama!
Poročila sta se Marko in Polona Škarja.
Mlado družino spremljajmo z molitvijo.

POGREBI:

V Starem trgu smo se poslovili od
Štefke Hrovat. Naj vstali Zveličar
obudi v življenje tudi naše drage
rajne.

NABIRKE: (preštejejo jih ključarji)

V nedeljo, 30. 4., ste darovali: v
Trobljah 88,46 €, na Selah 39,52 €, v
SG 310,03 €, v Starem trgu 51,23 €.
Bog povrni vsem dobrotnikom!

