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PREDVSEM SE MED SEBOJ LJUBITE
O, da bi vsi goreli v ljubezni do Gospoda! Morali bi bolj in bolj razžarjati
ljubezen, jo oznanjati in razodevati svetu in tako razvneti vso zemeljsko oblo.
Zato pravim vsem: Gojimo v sebi to živo
hrepenenje! Potem nam bo Gospod dal
vse, kar potrebujemo.
Potrudimo se, da iz naših src odstranimo vse, kar čisti Jezusovi ljubezni do
nas stoji na poti. On je ves Ljubezen in
se po ljubezni hoče združiti z nami. Naš
dobri Jezus nas nenehno kliče. Kako
dolgo si hočemo zatiskati ušesa? Naše
srce naj bo vedno pripravljeno, našo
voljo naj Jezus povsem prevzame, vse
naše zmožnosti in čutila naj mu bodo
podvržena.
V naših srcih ne sme biti nobene neurejene navezanosti na ustvarjene darove, le ljubezen sme goreti, ljubezen, ki se
vedno bolj použiva. Kajti ljubezen nikoli
ne reče: Dovolj je! - Ne, ona ne počiva,
dokler ni od ognja povsem razžarjena.
Če dovolimo Jezusu, da njegova čista lju-

bezen zagori v našem srcu, bo ta použila
vse, kar nas ovira, da bi se Jezusu izročili
v popolni ljubeči predanosti.
Ne uspavajmo se! Ljubimo Boga
nenehno! En sam je Bog, stvarnik nebes in zemlje. On bodi naš mir in naša
tolažba! On je edini, katerega vselej
najdemo, kajti on ostane vedno, tudi
tedaj, ko vse ostalo mine. Ljubezen,
ljubezen, vedno goreča ljubezen, ki
nima pokoja! Te vam želim. Bolj ko ljubimo Boga, močnejše bo hrepenenje
po tem, da ga ljubimo. In če imamo Jezusa v svojem srcu, bomo brez dvoma
v njem in z njim imeli vse.

sv. Joahima Vedruna de Mas
(iz njenih pisem)
»Gospoda Kristusa slavite
v svojih srcih. Vselej bodite
vsakomur pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog
upanja, ki je v vas.« (1 Pt 3,15)

OZNANILA

NAPOVEDNIK:

Pred nami je zopet tridnevna priprava naših
otrok na prejem zakramenta prvega sv. obhajila. Danes vabljeni k sv. mašam v svojih
župnijah, jutri in pojutrišnjem pa ob 17.30 v
SG. To bo tudi priložnost za sv. spoved otrok,
staršev in botrov.
V nedeljo, 4. 6., izreka naša Karitas prisrčno
dobrodošlico vsem bolnim in ostarelim. Pri
sv. maši ob 10h v SG bo bolniško maziljenje,
po maši pa druženje in pogostitev v E-domu.
Na Binkoštni večer, 4. 6. ob 18.30, bo pri sv.
maši srečanje trpečih in žalujočih. Vsi, ki vas
stiska kakršnokoli trpljenje, ste povabljeni, da
pridete izročit vso bolečino, strah in žalost v
Božje Srce. On čuti z nami, Njegovo sočutje
umirja in ozdravlja posebej prek zakramenta
bolniškega maziljenja.
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

Ko se Božja ljubezen širi v naših
srcih, takoj začne porajati ljubezen
do bližnjega. Velik pokazatelj bratske ljubezni je ta, da tisti, ki nima nič
svojega, pravzaprav ima vse.
(sv. Beda Častitljivi)
KONTAKT:

župnik SIMON POTNIK:
župnik ERNEST BERLOŽNIK:
župnijska pisarna:		

NED, 21. 5. – krstna nedelja v vseh župnijah (ob
10h v SG vabljeni vsi lanski novokrščenci); ob
16h Urškina ZS; ob 19h Nežina ZS; Urbanova
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; ob 19.30
na Selah tretji 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; krstna
nedelja v SG; ob 19.30 v SG Rokova ZS
TOR, 30. 5. – po sv. maši v cerkvi sv. Elizabete
molitev za bolnike in obisk po oddelkih
bolnišnice
ČET, 1. 6. – ob 17h biblična; po sv. maši v E-domu
priprava na krst
PET, 2. 6. – obisk bolnikov po domovih; ob 16h
spovedni dan; ob 18.30 v E-domu MMM in
duhovna obnova ter bdenje do 23h
SOB, 3. 6. – ob 11h sv. maša na Uršlji gori
(binkoštna sobota); ob 15h v E-domu VIL; ob
17h minikateheza; po sv. maši Anina ZS
NED, 4. 6. – po sv. maši v ST druženje ob kavi in
čaju; ob 10h v SG srečanje bolnih in ostarelih;
ob 18.30 pri sv. maši srečanje trpečih in
žalujočih
SOB, 10. 6. – ob 16h v ST zaključek veroučnega
leta (razdelitev veroučnih potrdil vsem
veroučencem)

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

MAJ

URNIK SVETIH MAŠ
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
NEDELJA 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; za +starše Osrajnik in stare
6. velikonočna,
starše Verhovnik
Karel
11:00 - SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Mirka Kozamurnika in
vnukinjo Liso
18:30 - SG: za +Zorko Debelak
ponedeljek 18:30 - SG: za +mamo Zefko in sorodnike
19:30 - TROBLJE: [prvi prošnji dan] za +Jožefo Repnik

21.

22.
Marjeta

18:30 - SG: za +Barbaro Verovnik Moric
19:30 - ST. TRG: [drugi prošnji dan] za +Sandija Plešeja; za +Petra Popiča; za +Marijo Hajnže

torek

23.
Janez de Rossi

sreda

24.
Marija
Pomočnica

četrtek

25.

18:30 - SG: za +Majdo Blažek (5. obl.); za +Karmen Hribšek (roj. d.); za +Jožefo Strmčnik (1. obl.);
za +Franca Kovača (roj. d.) in vnuka Danijela
19:30 - SELE: [tretji prošnji dan] za duše v vicah; za pokojne starše in moža
18:30 - SG: za +Viljema Polanca
19:30 - PAMEČE: za žive in pokojne molivke 3. rože živega rožnega venca

Gospodov
vnebohod

petek

26.
Filip Neri

sobota

27.

18:30 - SG: za ozdravljenje družinskega debla; za +Marijo Penšek (21. obl.) ter moža Ivana in
sina Ivana
19:30 - ST. TRG: za +Marijo Jakob in moža Avgusta ter sestro Marijo
18:30 - SG: za vse Hanuševe; za +Janeza Hajnžeta (obl.); za +Viktorijo, starše, brata, sestre Knap in
Smolarjeve

Alojzij Grozde

NEDELJA

28.
7. velikonočna,
Germanij

07:30 - SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije
08:00 - ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Urbana in Pavlo Prednik
(roj. d., god in obl.)
09:30 - PAMEČE: [prvo sv. obhajilo] za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije;
za +Elizabeto in Mihaela Senica; za +Alojza Krajnca
10:00 - SG: [prvo sv. obhajilo] za +Jožico Kotnik; za +Ivana in Angelo Škodnik (obl.);
za +Ivana Kobolda ter Jakoba, Marijo in Marjana Rigelnik; za +Frančiška Juvana ter
Marijo (god) in Mirka Ješovnik
11:00 - SELE: [prvo sv. obhajilo] za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije;
za +Janeza in Štefana ter vse Blatnikove; za +Janka in Anico Junger ter vse Plazovnikove;
za +Faniko Brusnik (4. obl.) in vse Ravnjakove
18:30 - SG: za +Marijo Bricman

ZAKRAMENTI:

NABIRKE: (preštejejo ključarji)

Poročila sta se Bernarda Balant
in Mihael Breznik.

V nedeljo, 14. 5., ste darovali: v Pamečah 69,24 €, na Selah
ni podatka, v SG 201,09 €, pri sv. Pankraciju ni podatka.

Mlado družino spremljajmo z molitvijo.

Bog povrni vsem dobrotnikom!

