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PRIDI K NAM TVOJE KRALJESTVO PO MARIJI
Zakaj sem si odbral za svoje geslo drugo
prošnjo v Gospodovi molitvi Pridi k nam tvoje
kraljestvo in dodal še besedici »po Mariji«?
Zato, ker je prečista Devica in Božja mati Marija
v vsakem oziru naša srednica pred Bogom.
Ako častim prečisto Devico Marijo, s tem že
priznavam vse krščanstvo. Kdor iz srca časti
Devico in mater Marijo, trdno stoji v kraljestvu
Božjem.
Kjer pa vlada Marija, noče vladati sama,
ampak hoče, da z njo in nad njo vlada Gospod Jezus Kristus. Ona se mu je prva klanjala,
klanjala kot Bogu in svojemu kralju. Gledala
ga je v jaslicah, gledala trideset let v Nazaretu,
kjer je živel, delal in jo ubogal, gledala ga je na
križu, kako je umiral sramotne smrti, a njena
vera ni omahovala: v jaslicah, v Nazaretu, na
križu se mu je neprestano klanjala kot svojemu
Bogu.
Marija bolje od nas razumeva, kaj je Bog,
kaj duša, kaj greh, kaj večno zveličanje ali
večno pogubljenje. Da se poveliča Bog, da
se uničijo posledice greha, da se za večnost
reši izgubljeni človeški rod, je privolila postati
mati Zveličarjeva, privolila je, da se njen sin
žrtvuje, da trpi in umre, pripravljena je bila, da
se sama z njim žrtvuje, da z njim trpi in umre.
Kako vroče mora torej hrepeneti, da vse to ne
bo zastonj! Ker nam bo pa Jezusovo in njeno
trpljenje le tedaj koristno, ako se oklenemo
Jezusa, ako se mu podvržemo, ako torej on
kraljuje v nas, ali ne bo Devica in mati Marija
ne samo želela, ampak tudi rada vse mogoče
storila, da se v naših srcih zares ustanovi Jezusovo kraljestvo?
Sveti učeniki trdijo, da Gospod vse stori,

kar Marija zaželi, da mu je njena želja zapoved. Iz tega sledi, da je ona vsemogočna po
priprošnji, kakor je Gospod Jezus vsemogočen
po naravi. Če se torej ona, vsemogočna Božja
Mati, zavzame za nas, nam bo lahko izprosila
najbolj uspešnih milosti, kakor sprevidi, da so
nam potrebne.
Glede omenjene pomoči se moremo
popolnoma zanesti na Devico in mater Marijo.
Saj mnogi sveti učeniki trdijo, da je Marija zakladnica vseh milosti in vseh Jezusovih zaslug,
da moremo vse potrebne milosti dobiti od nje.
Ona nam je dala Gospoda Jezusa, ona je privolila v njegovo trpljenje in smrt, da, ona je hotela z njim biti na križu, z njim umreti, vse je v
srcu trpela, kar je Gospod Jezus trpel na telesu,
prav iz vse duše je sodelovala z njim za naše
odrešenje. Zato je Gospod Bog položil naše
odrešenje v njene roke in ji podelil omenjene
prednosti. Zaupajmo torej, naša Mati nas ne
bo zapustila, naša Mati bo storila vse, samo da
nas pripelje k Bogu in Gospodu Jezusu.
Iz pastirskega pisma ljubljanskega škofa
Antona Bonaventura Jegliča (1898)

»Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti
Duh prišel nad vas, in boste moje
priče ...« (Apd 1,8a)

OZNANILA:

NAPOVEDNIK:

Danes obhajamo praznik svete evharistije, ko se
vsi zbiramo okrog istega oltarja, izpovedujemo
isto vero, pa čeprav velikokrat tako oddaljeni in
raztreseni. Hvaležni se veselimo z otroki in želimo
tega veselja tudi staršem in botrom. Hvala vsem, ki
ste pomagali pri pripravi tega praznovanja.

NED, 28. 5. – prvo sv. obhajilo po župnijah;
krstna nedelja v SG; ob 19.30 v SG
Rokova ZS; ob 20h Nežina 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 12h
zaključek skavtskega leta; 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
TOR, 6. 6. – potujoča rekolekcija, odhod
ob 5h z Vorančevega trga (doma ni sv.
maše, duhovnika mašujeta po tukajšnjih
namenih drugje); po besednem
bogoslužju v cerkvi sv. Elizabete
molitev za bolnike in obisk po oddelkih
bolnišnice
SRE, 7. 6. – DIES – škofijsko srečanje vseh
duhovnikov s škofom (doma ni sv. maše,
duhovnika mašujeta po tukajšnjih
namenih drugje)
ČET, 8. 6. – ob 17h biblična; po sv. maši v
E-domu priprava na krst; v PA po sv. maši
srečanje MŽPS
PET, 9. 6. – ob 17.30 srečanje ekipe za
kateheze za Rad živim
SOB, 10. 6. – ob 16h v ST zaključek
veroučnega leta (razdelitev veroučnih
potrdil vsem veroučencem); po sv. maši
v SG Slomškova ZS; po sv. maši ZS Sv.
Duha
NED, 11. 6. – po 10. maši v SG srečanje
s starši otrok, ki gredo na Rad živim;
zaključek pastoralnega leta z zakonskimi
skupinami; ob 12h v ST piknik VIL; ob
19h Urbanova ZS

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.
4. 6. po sv mašah bodo animatorji delili mafine in
informacije za Oratorij. Veseli bodo prostovoljnih
prispevkov.
Vpis k verouku:
v ponedeljek, 12. 6., 13h–18h
v torek, 13. 6., 13h–18h
v sredo, 14. 6., 8h–10h
v četrtek, 15. 6., 8h–10h
v petek, 16. 6., 8h–10h
V letošnjem letu smo nadaljevali z izobraževanji za
nove delivce obhajila. Obstoječi ekipi se pridružujejo
štirje novi: Betka Kac, Mojca Tamše, Boris Kac in
Zvone Rožič. Službo bodo uradno prejeli od škofa
na predvečer praznika sv. Rešnjega Telesa in Krvi – v
sredo, 14. 6., v Mariboru. Doma pa bo umestitev v
nedeljo, 18. 6., ob 10h v SG.

Nevšečnosti in nezgode, ki nam jih Bog pošilja,
moramo sprejeti, ne da bi veliko razmišljali; zakaj
dosti je, da vemo, da je to, kar nam Bog pošilja, za
nas vedno najboljše.
(sv. Filip Neri)
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
28.

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.); za +Darka Lenarta (8. dan)
09:30 - PAMEČE: [prvo sv. obhajilo] za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Elizabeto in
Mihaela Senica; za +Antona Krajnca (roj. d.)
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; za
+Vesno Bonič (4. obl.)
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

Ponedeljek
29.

18:30 - SG: za +Tomaža in Lucijo Vravnik ter pokojne hčere in sinove; za +Viktorijo Verhovnik (obl.) in
sestre
19:30 - TROBLJE: za +Alojza Breznika in sorodnike; za +Vido Gril (roj. d.), Ivana in Viktorijo Konečnik
ter vse Škofove; za +Antona Jevšenaka (30. dan)

Torek
30.

18:30 - SG: za +Angelo Mitnjek in Angelo Ograjenšek; za dušno in telesno zdravje

Sreda
31.

18:30 - SG: za +Marka Jamnikerja in njegovo babico Veroniko; za +Antona in Ivanko Svetec (obl.); za
+Ljudmilo (roj. d.) in Vinka Merčnik

Četrtek
01.

18:30 - SG: za +Ivanko Ramšak (obl.) ter Julijano in Alojza Peter; za +Franca Strmčnika (obl.)
19:30 - PAMEČE: za +Miroslavo Pečnik (obl.); za +Anko Duler

Petek
02.

18:30 - E-dom: za +Cecilijo Zbičajnik

Sobota
03.

11:00 - Uršlja gora: za duše v vicah
18:30 - SG: za +Jožeta Sušca (9. obl.)

NEDELJA
04.

07:30 - SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Fabijana in Ljubico Matošević ter
sorodnike
08:00 - ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Marijo Vreznik; za +Marijo
Kristan; za +Antona Bošnika (roj. d. in god), sina Štefana in Jožico
09:30 - PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Terezijo Lakovšek, vse
Jelenove in Kovačeve; za žive in pokojne molivke 3. rože živega rožnega venca; za +Vido in Antona
Paradiž (roj. d.); za +Lucijo, Roziko, Angelo in Alojza Ajtnik
10:00 - SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Jožeta (31. obl.) in Pavlo Škrabec ter
za ozdravljenje družinskega debla; za +Antonijo Juvan (40. obl.) in vse Gabrovnikove; za +Janka
Hovnika (obl.) in vse na Ješovnikovi domačiji umrle
11:00 - SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Antona Kneza, sina Jožeta in vse
Zabelove
18:30 - SG: za +Ano Marošek (roj. d.)

7. velikonočna,
Germanij

Maksim

Kancijan in tovariši

Obiskanje Device
Marije

Justin

Marcelin in Peter

Karel

Binkošti

ZAKRAMENTI:

Zakrament sv. krsta so prejeli Zoja Čas,
Ažbe Jug, Ema Kramljak, Ela Krebs, Zarja
Kobold in Noemi Logar. Veselimo se z
družinami!
Poročila sta se Mojca Palir in Darjan
Paradiž. Želimo jima Božjega blagoslova!

POGREBI:

V Starem trgu smo se poslovili
od Darka Lenarta in Alojzija
Straška in v Slovenj Gradcu od
Marjana Kolarja. Spominjajmo
se jih v molitvi.

NABIRKE: (preštejejo jih ključarji):

V nedeljo, 21. 5., ste darovali: v Pamečah 57,20 €, na Selah 32,15 €, v SG
438,03 €, v Starem trgu ni podatka.
Bog povrni vsem dobrotnikom!

