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VZEMITE MOJ JAREM NASE IN NAŠLI
BOSTE MIR SVOJIM DUŠAM.
Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi,
in jaz vas bom poživil (Mt 11,28). Gospod, ali
nas potrebuješ? Zakaj nas vabiš k sebi? Kaj
imaš skupnega z nami? Zares, le tvoje usmiljenje nas kliče: Pridite k meni, in jaz vas bom
poživil.
O čudovita dobrotljivost našega Boga, o
neizrekljiva ljubezen! Kdo je že kdaj kaj takega storil? Kdo kaj takega slišal? Kdo je videl kaj
podobnega (Iz 66,8)? Vabiš sovražnike, dvigaš
grešnike, sprejemaš nehvaležne! Pridite, praviš, sprejmite moj jarem nase in našli boste mir
svojim dušam (Mt 11,28-29).
Prebudi se, duša krščanska, ob takšni dobroti, takšni sladkosti in dišavi. Kdor tega ne
čuti, je hudo bolan, se že izgublja in je blizu
smrti. Ogrej se, duša moja, nasiti se ob dobroti in usmiljenju tvojega Boga … nič naj te ne
zadrži, da bi ne pristopila, ga prejela in uživala. Kaj lahko iščemo večjega, kaj pričakujemo
ali želimo? Samo v njem imamo vse dobrine.
Dvignimo torej svoja srca k Bogu, da bomo
videli, kako globoko smo padli, saj kdor ne pozna svojega padca, se niti ne trudi, da bi vstal.
Kdor se zaveda, da je padel, bo iz globine klical
Gospoda (Ps 129,1), saj ve, da nam podaja odrešilno roko svojega usmiljenja, ki nikoli ni prekrat-

ka, da bi nas ne mogla doseči (Iz 59,1).
Ne izgubimo zaupanja, ki ga čaka veliko plačilo (Heb 10,35). Bližajmo se torej
z zaupanjem prestolu milosti (Heb 4,16),
da dosežemo namen naše vere, namreč
odrešitev duš (1 Pt 1,9).
Ne zamujamo! Življenje nas kliče; rešitev nas čaka. Potrudimo se torej stopiti
v ta počitek (Heb 4,11) večne sreče, kjer on
dela velike in nedoumljive reši, čudeže brez
števila (Job 5,9). Jeruzalem imejmo v mislih (Jer 51,16). Hrepenimo po naši domovini, dvigajmo se k naši materi, vstopimo
k silnim delom našega Gospoda Boga (Ps
70,16) in občudujmo našega Kralja, ki
dobrotljivo vlada, ter omehčajmo svoja
srca v njegovem usmiljenju.
Iz spisov sv. Bonaventura, škofa
(Memoralia)

»Bog je svet tako ljubil, da je
dal svojega edinorojenega
Sina, da bi se nihče, kdor vanj
veruje, ne pogubil, ampak
imel večno življenje.« (Jn 3,16)

OZNANILA

NAPOVEDNIK:

Hvala naši Karitas in vsem, ki ste omogočili srečanje z bolnimi in ostarelimi,
še posebej pa vsem, ki jim skozi vsa
leta stojite ob strani.
Nocoj 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.
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 Anton 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.

Veliko manjšo grajo si zasluži,
kdor ničesar ne ve o vzoru, kakor tisti, ki zanj ve, a ga v vsakdanjem življenju ne uresničuje.
(sv. Izidor Seviljski)
KONTAKT:

župnik SIMON POTNIK:
župnik ERNEST BERLOŽNIK:
župnijska pisarna:		

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 je besedno bogoslužje,
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. – kvatrna nedelja (nabirka za bogoslovje);
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
PON, 12. 6. – do petka, 16. 6., vpis k verouku
TOR, 13. 6. – po sv. maši v cerkvi sv. Elizabete molitev
za bolnike in obisk po oddelkih bolnišnice
SRE, 14. 6. – ob 17.30 v mariborski stolnici podelitev
služb našim novim delivcem obhajila
ČET, 15. 6. – ob 17h biblična
PET, 16. 6. – drugo delovno srečanje za Oratorij;
začetek ŠAP-a na Homcu
SOB, 17. 6. – romanje bolnih, ostarelih in rož živega
rožnega venca na Brezje
NED, 18. 6. – krstna nedelja v vseh župnijah;
zaključek ŠAP-a; srečanje z vsemi delivci obhajila
in ob 10h v SG predstavitev novih delivcev

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

JUNIJ

URNIK SVETIH MAŠ

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
NEDELJA 09:30 - PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Terezijo Lakovšek, vse
Jelenove in Kovačeve; za žive in pokojne molivce 5. rože živega rožnega venca; za +Vido in
4.
Antona Paradiž (roj. d.); za +Lucijo, Roziko, Angelo in Alojza Ajtnik
10:00 - SG: 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
Binkošti
domačiji umrle
11:00 - SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Antona Kneza, sina Jožeta
in vse Zabelove; za +Frančiško Kotnik (3. obl.) in vse Polanarjeve
18:30 - SG: za +Ano Marošek (roj. d.)
ponedeljek 18:30 - SG: za +Pavlo Ledinek; za +Jureta Čerkeza (30. dan)
19:30 - TROBLJE: za +Emila Šavca

5.

Bonifacij

18:30 - SG: [besedno bogoslužje] za +Alojza Tasiča (obl.) in Marijo; za +Antonijo Debelak

torek

6.

Norbert

[sv. maša na škofijskem srečanju duhovnikov s škofom]

sreda

7.

Robert

četrtek

8.

Medard

petek

9.

Primož in
Felicijan

sobota

18:30 - SG: za +Frančiško Godina; za +Tadeja Lasbaherja (obl.); za +Jožeta Brezovnika (30. dan);
za +Alojza (obl.) in Marijo Tasič
19:30 - PAMEČE: za +Tomaža Pavliča; za +Marijo Ajtnik (8. dan); za +Pavla in Marijo Račnik ter
Antona in Vido Spološek in sinova; za +Antonijo in Franca Zorman
09:00 - dom starostnikov: za duše v vicah
18:30 - SG: za +Viktorja Kristana in Vlada Barla
19:30 - ST. TRG: za +Alojzija Starška (8. dan); za +Darka Lenarta
18:30 - SG: v zahvalo; za +Karolino Sušec

10.
Bogomil

NEDELJA

11.
nedelja
Svete Trojice

07:30 - SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Marico (obl.) in Ferda
Podstenšek
08:00 - ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Sandija Plešeja in starše;
za +Marijo Gams; za +Marijo Podgoršek (8. dan)
09:30 - PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Rozalijo in Jožeta
Kotnik (obl.); za +Ivana Srnovršnika; za +Bojana Hodnika; za +Antona in Apolonijo Ošlovnik
10:00 - SG: za +Avgusta in Ljudmilo Sedovnik ter Marjana Jeromla ml.; za +Oskarja Stoparja (2. obl.)
11:00 - SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Antona Laha (2. obl.) in vse
Breznikove
18:30 - SG: za +starše Vranič

ZAKRAMENTI:

POGREBI:

NABIRKE: (preštejejo ključarji)

Zakrament sv.
krsta je prejela
Timeja Sedar.

V Pamečah smo
se poslovili od
Marije Ajtnik.

V nedeljo, 28. 5., ste darovali:
v Pamečah 134,71 €, na Selah 102,66 €,
v SG 578,48 €, v Starem trgu 100,45 €.

Veselimo se z družino!

Spominjajmo se je v molitvi.

Bog povrni vsem dobrotnikom!

