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MOLITEV NAJ PRIHAJA
IZ PONIŽNEGA SRCA
Če molimo, govorimo in prosimo umerjeno,
mirno hkrati in spoštljivo. Pomislimo, da stojimo
pred božjim obličjem. Božjim očem mora biti všeč,
kako se vedemo in kako govorimo. Kajti kakor objestnež na ves glas kriči, tako spoštljivemu prosilcu
pristoji skromno prositi in moliti. Saj nam je Gospod
v svojem nauku zapovedal, na skrivnem moliti, na
samem, na tihem, celo v sobah, ker to veri bolj pristoji; vedimo, da je Bog povsod pričujoč, da vse sliši
in vidi in z vsem svojim veličastvom prodre tudi na
oddaljene in skrite kraje, kakor je pisano: Jaz sem
Gospod v bližini in ne Bog v daljavi. Se bo li kdo na skriven kraj skril, pa ga jaz ne bom videl? Mar ne napolnjujem neba in zemlje? In zopet: Na vsakem kraju gledajo
Gospodove oči na dobre in na hudobne.
In kadar se snidemo z brati in z božjim duhovnikom obhajamo sveto daritev, se ovedajmo
spoštljivosti in reda, ne brbljajmo tjavdan svojih
prošenj z zmedenimi besedami in svoje želje, ki
jo Bogu skromno priporočamo, ne razlagajmo s
hrupno gostobesednostjo, kajti Bog posluša ne
besede, marveč srce. Tudi ni treba šele z vriščem
opominjati njega, ki vidi človeške misli, kakor Gospod zatrjuje: »Zakaj v srcu hudo mislite? In drugje: In
spoznale bodo vse cerkve, da sem jaz tisti, ki preiskuje
obisti in srca.
To zapoved je skrbno spolnila Ana v prvi Samuelovi knjigi, predpodoba Cerkve. Prosila je Gospoda ne s kričavo prošnjo, marveč molče in skromno,
na tihem v svojem srcu. Govorila je s skrivno prošnjo, toda z očitno vero; govorila je ne z glasom,

marveč s srcem, vedoč, da Bog tako sliši; in
zares je dosegla, kar je prosila, ker je verno
prosila. Sveto pismo pripoveduje in pravi:
Govorila je v svojem srcu in njene ustnice so
se gibale, glas pa se ni slišal. In Bog jo je uslišal. Tudi v psalmih beremo: Govorite v svojih
srcih in na svojih ležiščihobžalujte. Isto nam
Sveti Duh tudi po Jeremiju navdihuje in nas
uči: V svojem srcu pa moraš moliti Boga.
Kdor pa moli, preljubi bratje, tudi ne prezri, kako je cestninar v templju poleg farizeja
molil. Ni drzno povzdigoval oči, ni prevzetno
stegoval rok, marveč se je trkal na prsi in prosil pomoči božjega usmiljenja, priznavajoč
grehe v srcu skrite. Medtem ko je bil farizej
sam s seboj zadovoljen, je ta, ki je tako molil,
bolj zaslužil opravičenje, ker upanja na zveličanje ni stavil na zaupanje v svojo nedolžnost
saj nihče ni nedolžen - marveč je svoje grehe
priznavajoč ponižno molil. In on, ki ponižnim
odpušča, je molitev uslišal.
Iz razprave sv. Ciprijana, škofa in mučenca, o
Gospodovi molitvi (4-6)

»Poklical je k sebi svojih
dvanajst učencev in jim dal
oblast nad nečistimi duhovi.«
(Mt 10,1)

OZNANILA

NAPOVEDNIK:

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.
V letošnjem letu smo nadaljevali z izobraževanji za nove delivce obhajila.
V obstoječo ekipo danes sprejemamo
štiri nove: Betko Kac, Mojco Tamše, Boris Kaca in Anton Rožiča.

Trdno verujem v Očeta in v Sina
in v Svetega Duha: v nerojenega
Očeta, v edinorojenega Sina, v
Svetega Duha, ki izhaja iz obeh.
Verujem, da so te tri osebe en sam
Bog … Verujem v zakramente, v
katere veruje in jih časti katoliška
Cerkev, posebno še, da je to, kar
je posvečeno na oltarju, resnično
telo in resnična kri našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki ju sprejemamo tudi v odpuščanje naših grehov in v upanje na večno življenje.

sv. Bruno
KONTAKT:

župnik SIMON POTNIK:
župnik ERNEST BERLOŽNIK:
župnijska pisarna:		

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);
po romarski poti na Uršljo goro
(zbiranje ob 6h pri Breznikovi kapeli
v Podgorju, sv. maša ob 11h)
NED, 25. 6. – dan državnosti, ob 11h sv.
maša za mir in domovino na Uršlji
gori (po maši srečanje Kolpingovih
družin iz Slovenije); odhod na poletno
biblično šolo
PON, 26. 6. – v SG besedno bogoslužje,
duhovnika mašujeta po tukajšnjih
namenih drugje
TOR, 27. 6. – po sv. maši v SG srečanje
sodelavcev Karitas; po sv. maši v
cerkvi sv. Elizabete molitev za bolnike
in obisk po oddelkih bolnišnice
ČET, 29. 6. – v SG besedno bogoslužje,
duhovnika mašujeta po tukajšnjih
namenih drugje
PET, 30. 6. – ob 18h srečanje animatorjev
obeh terminov Rad živim
NED, 2. 7. – po sv. maši v ST druženje ob
kavi in čaju; ob 17h v Izoli začetek
I. termina Rad živim

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

7:30 – 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
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Pavlo Prednik;
za +Maksa, Justino in Betko Paradiž; za +starše Vučko ter Vido in Franca Jerlah;
NEDELJA
za +Alojza Grobelnika (god) in vse Zg. Troštove
18. 9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ivana Florjančiča (8. obl.)
in 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. med letom
za +Alojza Jeromla in sorodnike; za +Antonijo Kragelnik in vse pokojne Zagmajškove
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 Antonijo Zagernik
18:30 – SG: za +Marjana Penška; za +Terezijo (obl.) in Edvarda Štalekar
ponedeljek 18:30 – SG: za +Vekoslava Razgorška; za +Ivana Kotnika in vse pokojne v družini; za +Jelo Soldo
19:30 – TROBLJE: za +Stanislava Vrčkovnika

19.

Romuald

18:30 – SG: za +Ljubislavo Žolnir (13. obl.); za +starše Alojza in Angelo Klakočar;
za +Slavko Mitnjek

torek

20.
Irski mučenci

7:00 – SG: za duše v vicah

sreda

21.
Alojzij Gonzaga

četrtek

22.

Janez Fisher

18:30 – SG: za +duhovnika Ivana Dolinarja; za +Alojza Mithansa in Barbaro Verovnik Moric;
za +Alojzija Straška (god in 30. dan); za +starša Marijo in Silvestra Čuješ
19:30 – PAMEČE: za +Alojza Nagliča in starše Kašnik
18:30 – SG: za +Tadejo Vaukan; za +Marijo Iskrač
19:30 – ST. TRG: za +Petra Popiča; za +Marijo Gams; za +Štefko Horvat

petek

23.
Srce Jezusovo

sobota

24.

18:30 – SG: za +Branimiro Mirkac; za +Janeza Hajnžeta (god);
za +Janeza Ciglerja (roj. d. in god)

Rojstvo Janeza
Krstnika

NEDELJA

25.
12. med letom

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; v zahvalo za vse dobro
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Darka Lenarta (30. dan);
za +Anico Špegel (30. obl.) in vse pokojne Špeglove in Košutnikove
9:30 – TROBLJE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Feliksa in Cecilijo
Laznik ter Franca Čurča; za +Andreja (obl.) in Štefko Sedar ter starše Hrastelj in Markota;
za +Elizabeto in Mihaela Senica
10:00 – SG: za +Marijo Tratnik (32. obl.); za +Ivana Pajerja; za +Kristino Šavc in njene sorodnike;
za +Ivana (obl.) in Marjano Turičnik; za +Boža Topića, brata in sestro
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ivana in Marijo Ostovršnik,
Valentina in Marijo Podojsteršek ter Antona Grešovnika
11:00 – URŠLJA GORA: za mir in domovino
18:30 – SG: za domovino (ob dnevu državnosti); za+ Ano Slatinek in starše

ZAKRAMENTI:

POGREBI:

NABIRKE: (preštejejo ključarji)

Poročila sta se Lidija
Plešej in Klemen Klančnik.

V Slovenj Gradcu
smo se poslovili
od Vilija Drofelnika.

V nedeljo, 11. 6., ste darovali:
v Pamečah 24,75 €, na Selah 22,12 €,
v SG 392,58 €, v Starem trgu 82,21 €.

Mlado družino spremljajmo
z molitvijo.

Spominjajmo se ga v molitvi.

Bog povrni vsem dobrotnikom!

