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NAJ BOM ZARES KRISTJAN IN NE LE PO IMENU
Nikoli niste nikomur zavidali in druge
ste poučevali. Rad bi, da to, kar učite in
zapovedujete, tudi ohrani vso moč. Prosite
zame notranjo in zunanjo moč, da ne bom
le govoril, ampak tudi hotel in delal; da se
ne bom le imenoval kristjan, ampak se tudi
takega izkazal. Kajti šele, če me bodo priznali
za kristjana, bom res kristjan in bom zvest
še, ko me svet ne bo več videl. Kar je vidno,
še ni najboljše. Sam naš Bog Jezus Kristus
se razodeva zdaj veliko bolj, ko se je vrnil k
Očetu, kot prej. Ko svet sovraži krščanstvo,
to ne obstane s prepričevalnimi besedami,
ampak z Božjo močjo.
Vsem cerkvam pišem in oznanjam, da
rad umrjem za Boga, če mi to ne boste
preprečili. Ne izkazujte mi, prosim, usluge ob
nepravem času. Pustite, naj postanem hrana
zverem, da dosežem Boga. Božja pšenica
sem. Naj me zmeljejo zobje zverin, da bom
čist Kristusov kruh.
Rajši se zverem dobrikajte, da mi postanejo grob, in ne puste niti koščka mojega telesa, da po smrti ne bom nikomur v
nadlego. Pravi Kristusov učenec bom šele
tedaj, ko svet ne bo več videl mojega telesa.
Prosite Kristusa, naj postanem Božja žrtev.
Ne zapovedujem vam kakor Peter in Pavel.
Ona sta apostola, jaz pa obsojenec. Ona
sta svobodna, jaz še suženj. Ko prestanem
trpljenje, bom Kristusov svobodnjak. V njem
bom vstal svoboden. Že v vezeh se učim
ničesar več želeti.
Od Sirije do Rima se borim z zvermi,

na suhem in na morju, ponoči in podnevi,
privezan k desetim leopardom, to se pravi
k oddelku vojakov. Če jim storiš dobro, so
še hujši. Ob njih krivicah se sicer bolj in bolj
šolam, a zaradi tega nisem opravičen. O da
bi me osrečile zveri, ki so mi pripravljene!
O da bi se me hitro lotile! Dobrikal se jim
bom, da me urno požro, ne pa tako, kakor
se nekaterih niti dotakniti niso hotele. Če
me ne bodo marale, jih bom s silo zvabil.
Naredite mi veselje, saj vem, kaj je zame
dobro. Zdaj začenjam biti učenec. Vidno me
ne privlači več, pač pa to, česar ne vidim, da
bi mogel priti do Jezusa Kristusa. Naj pride
nadme ogenj in križ, naj se me lotijo zveri,
me raztrgajo, mi zdrobe kosti, požro telo, naj
pridejo vse satanske muke, samo da dosežem Jezusa Kristusa.
Iz pisma Rimljanom sv. Ignacija Antiohijskega, škofa in mučenca

»Bratje in sestre, veselite se, izpopolnjujte se, spodbujajte se, bodite istih
misli, živite v miru, pa bo Bog ljubezni in miru z vami.« (2 Kor 13,11)

OZNANILA:

NAPOVEDNIK:

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

NED, 11. 6. – kvatrna nedelja (nabirka za
bogoslovje); po 10. maši v SG srečanje
s starši otrok, ki gredo na Rad živim; 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
(prijave pri ge. Ani Rutnik: 031 667 035)
NED, 18. 6. – krstna nedelja v vseh
župnijah; zaključek ŠAP-a; srečanje z
vsemi delivci obhajila in ob 10h v SG
predstavitev novih delivcev
TOR, 20. 6. – po sv. maši v cerkvi sv.
Elizabete molitev za bolnike in obisk po
oddelkih bolnišnice
SRE, 21. 6. – ob 17h v Celju biblična šola
SOB, 24. 6. – romanje družin (ob 8h odhod
z Vorančevega trga)
NED, 25. 6. – ob 11h sv. maša za mir in
domovino na Uršlji gori (po maši srečanje
Kolpingovih družin iz Slovenije); odhod
na poletno biblično šolo

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.
V soboto, 24. 6., je pred nami še en
družinski Rad živim, in sicer romanje
družin. Podali se bomo v Prekmurje v
katoliški vrtec, k salezijancem v Veržej
in se kot družine pomerili v bowlingu.
Namenjen je vsem družinam, zato ga z
veseljem podpremo dekanijski duhovniki
in Katoliško kulturno društvo sv. Uršule.
Več pa na plakatih in spletni strani.

»Hči moja, prejemaj me bolj pogosto, kakor imaš navado. Saj te je ravno pobožno uživanje mojega
telesa napravilo vredno, da si prejela tako velike darove raznovrstnih milosti. Sveto obhajilo je
velik vir tvojega zveličanja in tvoje tolažbe … Hči moja, ne odteguj se zakramentu mojega telesa!
Tvoje srce je grehov očiščeno. Zato ti ukazujem: Ne boj se me prejeti vsak dan, ko mi pripraviš
ponižno in pobožno v svoji duši kraj počitka.«
(Gospodova spodbuda sv. Marjeti Kortonski)

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
11.

07:30 - SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Marico (obl.) in Ferda
Podstenšek; za +Franca (obl.) in Lojzko Čuješ
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); za +Fišerjeve in Vahterjeve
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.); za +Alojza Jeromla in sorodnike
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

Ponedeljek
12.

18:30 - SG: za +Gustija Lužnika (10. obl.) in starša Urha in Antonijo Lužnik; za ozdravljenje
družinskega debla
19:30 - TROBLJE: za +Viktorja Hosnarja

Torek
13.

18:30 - SG: za +Rozalijo Pinter

Sreda
14.

07:00 - SG: po namenu

Četrtek
15.

10:00 - SG: za duše v vicah
18:30 - SG: za +Eda Volfa
19:30 - PAMEČE: [telovska procesija] za +Marijo Ajtnik; za oba +Antona Kašnika

Petek
16.

18:30 - SV. DUH: za +Alojza Mauriča in Zmaga Gumzeta; za +Vladimirja Zdovca (obl.); za +Franca
Štalekerja (god); za +Jožeta Košutnika (9. obl.)

Sobota
17.

18:30 - SG: za +Marijo Bricman

NEDELJA
18.

07:30 - SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Štefanijo (2. obl.) in Marjana
Majcen; za +mamo Maro (obl.) in otroke, da jih dobri Bog spremlja v življenju
08:00 - ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Pavlo Prednik; za +Maksa,
Justino in Betko Paradiž
09:30 - PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ivana Florjančiča (8. obl.) in
za mamo Kristino Etz (8. obl.); za +Viktorja Bernekerja (obl.)
10:00 - SG: za +Jožico Kotnik; za +Janeza Kotnika in starše; za +Simona Grosa (obl.)
11:00 - SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Marijo Kotnik (30. obl.) in vse
Španželove; za +Antona Tomažiča, vse Vocovnikove in Angelo Zageršnik
18:30 - SG: za +Marjana Penška; za +Terezijo (obl.) in Edvarda Štalekar

nedelja Svete
Trojice

Jolanda

Anton
Padovanski

Valerij

Sv. Rešnje Telo
in Kri

Beno

Gregor

Gregor
Barbariga

POGREBI:

V Starem trgu smo se poslovili od Marije Podgoršek
in v Slovenj Gradcu od Zdenka Časa. Spominjajmo
se ju v molitvi.

NABIRKE: (preštejejo jih ključarji):

V nedeljo, 4. 6., ste darovali: v Pamečah 146,91 €, na Selah
64,59 €, v SG 390,99 €, v Starem trgu ni podatka. Nabirka
Karitas na prvo nedeljo v mesecu: 606,71 €. Bog povrni vsem
dobrotnikom!

