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KRISTJANI V SVETU
Kristjanov ne ločijo od drugih ljudi ne dežela ne govorica ne običaji. Nikjer ne prebivajo
v lastnih mestih, ne govorijo posebnega narečja in ne živijo izrednega življenja. Njihovega
nauka jim ni iznašla ne srečna domisel ne bistroumnost zvedavih mož, niti se ne oklepajo
kakšne šolske modrosti kot nekateri.
Prebivajo v grških in drugih mestih, kamor
je usoda koga zanesla; prilagodijo se krajevnim običajem glede obleke, hrane in drugega
življenja, živijo pa vzorno in čudovito, da vse
preseneča. Živijo vsak v svojem kraju, a ne kot
stalni naseljenci; udeležujejo se vsega kot državljani in sprejemajo nase vsa bremena tujcev.
Sleherna tujina jim je domovina in vsaka domovina tujina. Ženijo se kakor vsi drugi in rodijo otroke, vendar otrok ne izpostavljajo. Imajo
skupno mizo, ne pa skupnega ležišča.
Živijo v mesu, a ne živijo po mesu. Mudijo se
na zemlji, a njih domovina je v nebesih. Pokorni so zakonitim postavam, a s svojim življenjem
prekašajo postave. Ljubijo vse, a vsi jih preganjajo.
Ne poznajo jih in jih vendar obsojajo; more
jih in jih s tem oživljajo. Ubogi so in bogate
mnoge; vsega jim manjka in imajo vsega v izobilju. Jemljejo jim čast, a oni v nečasti žanjejo
slavo; obrekujejo jih, a oni se izkazujejo pravične. Sramotijo jih, a oni blagoslavljajo; ponižujejo jih, oni pa izkazujejo čast. Delajo dobro, a
kaznujejo jih kakor hudodelce; celo smrtne
kazni se veselijo, kot da vstajajo v novo življenje. Judje jih napadajo kot drugorodce, Grki jih
preganjajo; ne vedo pa sovražniki povedati, zakaj jih sovražijo.
Da na kratko povem: kar je v telesu duša,

to so na svetu kristjani. Po vseh telesnih udih
je duša razsejana, kristjani pa po vseh mestih
sveta. Duša prebiva v telesu, ni pa od telesa;
tudi kristjani prebivajo na svetu, pa niso od
sveta. Nevidna duša je skrita v vidnem telesu;
tako tudi kristjani so na svetu, njihovo bogoslužje pa je nevidno. Meso sovraži dušo in jo
napada, čeprav mu ne dela nobene krivice, ker
mu brani uživati naslade; tudi kristjane sovraži
svet, čeprav mu ne delajo nobene krivice, ko se
protivijo nasladam.
Duša ljubi sovražno meso in ude; tudi
kristjani ljubijo svoje sovražnike. Duša je v telesu zaprta, a prav ona drži telo skupaj. Tudi
kristjani so na svetu kakor v ječi, a prav oni držijo svet pokoncu.
Neumrljiva duša prebiva v minljivem šotoru; tudi kristjani prebivajo kot tujci v minljivosti,
pričakujoč neminljivost v nebesih. Duša se krepi, če se mrtvičiš in postiš v jedi in pijači; tudi
kristjani se od dne do dne bolj množijo, čeprav
jih preganjajo. Bog jih je postavil na tako važno
mesto, da ga ne smejo zapustiti.
IIz pisma Diognetu (5-6)

Dvanajsteri so sklicali množico učencev in rekli: »Ni prav, da zanemarjamo Božjo besedo, ker strežemo pri
mizi. Poiščite si, bratje, iz svojih vrst
sedem mož, ki uživajo ugled in so
polni Duha in modrosti, in določili jih
bomo za to službo.« (Apd 6,2-3)

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
V nedeljo, 21. maja, bo pri sv. maši ob
10h srečanje vseh 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, 14. 5. – ob 10h LN in blagoslov
konjev pri sv. Pankraciju (v SG besedno
bogoslužje); ob 14h SKVO; 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
SRE, 17. 5. – po sv. maši srečanje
katehetov
ČET, 18. 5. – odhod na župnijsko
romanje v Italijo
PET, 19. 5. – prvo delovno srečanje za
Oratorij
SOB, 20. 5. – verouk v ST; ob 15h v
E-domu VIL; 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
PON, 22. 5. – v SG priprave na prvo
sv. obhajilo; ob 19.30 v Trobljah prvi
prošnji dan
TOR, 23. 5. – ob 9h romanje sodelavcev
Karitas; v SG priprave na prvo sv.
obhajilo; po sv. maši v cerkvi sv.
Elizabete molitev za bolnike in obisk
po oddelkih bolnišnice; ob 19.30 v
Starem trgu drugi prošnji dan
SRE, 24. 5. – ob 17h v Celju biblična šola;
v SG priprave na prvo sv. obhajilo; ob
19.30 na Selah prošnji dan
ČET, 25. 5. – Gospodov vnebohod; ob
17h biblična; v Pamečah generalka za
prvo sv. obhajilo
PET, 26. 5. – po sv. maši mladiA
SOB, 27. 5. – dopoldansko srečanje
Korneve; ob 12h prvo sv. obhajilo VIL;
na Selah generalka za prvo sv. obhajilo
NED, 28. 5. – prvo sv. obhajilo po
župnijah; ob 19.30 v SG Rokova ZS

Kristus je pot in vrata. Kdor se ozre
na Kristusa, ki je naša sprava, z vso
pozornostjo in premišljuje, kako
je visel na križu, z vero, upanjem
in ljubeznijo, z njim obhaja veliko
noč. Čuti, kolikor je mogoče v tem
življenju, tudi to, kar je bilo na križu
rečeno razbojniku, ki se je obrnil h
Kristusu: Danes boš z menoj v raju.
(sv. Bonaventura)

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
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; za +Alojzijo (50. obl.), Jakoba in Terezijo
Žvikart ter sorodnike
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; za +Franca Šulerja
(13. obl.)

Ponedeljek
15.

18:30 - SG: za +Ivana Pečolerja in sorodnike; za +Frančiška Bricmana (30. dan); za +Zofijo
Rotovnik; za +Bernardiko Sterkuš Jerala
19:30 - TROBLJE: za vse pokojne Stojanovič, Verdinek, Pačnik in Račnik; za +Ivana
Srnovršnika (god)

Torek
16.

18:30 - SG: za +Simona Gaberška; za zdravje vnukinje

Sreda
17.

18:30 - SG: za +Janeza Ileršiča

Četrtek
18.

18:30 - SG: za +Franca Krofla (obl.) in Metodo; za +starše Lucijo in Vinka Klančnik ter
pokojne sestre in brate
19:30 - PAMEČE: za +Vincenca Kotnika in vse pokojne sorodnike; za +Alberta Kašnika
(god); za +Vinka Pačnika; za prijatelje v stiski

Petek
19.

18:30 - SG: za +župnika Jakoba Sokliča; za +Marijo (30. obl.) in Bernarda (25. obl.) Smrtnik

Sobota
20.

18:30 - SG: za +Marijo in Ivana Poročnik; za duše v vicah

NEDELJA
21.

07:30 - SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +mamo Nežko (38. obl.) in
očima Antona Lesnik (37. obl.) ter brata Zdravka
08:00 - ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Marijo Senica; za
+Dragico, Ivana in Jožefo Areh
09:30 - PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Marijo in Antona
Kašnik; za +Ano in Vinka Vrhnjak
10:00 - SG: za +Urbana Ažnoha; za +Zofijo Hovnik in Angelo Pečoler
11:00 - SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Mirka Kozamurnika in
vnukinjo Liso
18:30 - SG: za +Zorko Debelak

5. velikonočna,
Bonifacij

Izidor

Janez Nepomuk

Jošt, Paskal

Janez I.

Ives

Bernardin Sienski

6. velikonočna,
Karel

ZAKRAMENTI:

Zakrament sv. krsta je prejel Mark Areh.
Veselimo se z družino!
Poročila sta se: Ana Priteržnik in Jan
Jurjec ter Bernarda Balant in Mihael
Breznik. Mladi družini spremljajmo z
molitvijo.

POGREBI:

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

NABIRKE: (preštejejo jih ključarji):

V nedeljo, 7. 5., ste darovali: v Pamečah
138,20 €, na Selah 50,70 €, v SG 323,62
€, v Starem trgu 70,83 €. V nabirki Karitas
ste za Jakoba darovali 642,30 €. Bog povrni vsem dobrotnikom!

