27

Letnik 6, št. 27 (2. julij 2017) # Pastir.si je glasilo Pastoralne zveze župnij Pameče, Sele, Slovenj Gradec, Stari trg

MOJ GOSPOD IN MOJ BOG
Tomaža pa, enega izmed dvanajsterih,
ki se imenuje Dvojček, ni bilo z njimi, ko
je prišel Jezus. En sam učenec je manjkal,
ko se je pa vrnil in slišal, kaj se je zgodilo,
ni hotel verjeti. Gospod je prišel v drugo
in nevernemu učencu ponudil stran, naj
jo potiplje; pokazal mu je roke in sledove
ran ter ozdravil rane njegove nevere. Kaj
mislimo pri tem, dragi bratje? Mislite, da se
je samo slučajno zgodilo, da je oni učenec
najprej manjkal, potem pa prišel in slišal,
in ko je slišal, podvomil, in ko je dvomil, je
smel potipati rane in potem začel verovati?
Ni se vse to zgodilo slučajno, temveč
po božji previdnosti. Božja ljudomilost
je namreč na čudežen način storila, da je
učenec, ki je dvomil, smel potipati rane na
Učiteljevem telesu, s tem pa ozdravil rane
naše nevere. Več nam koristi Tomaževa
nevera, da verujemo, kot vera vseh ostalih
učencev. Ko namreč oni začne verovati,
potem ko je potipal rane, se naš duh reši
vsakega dvoma in utrdi v veri. In tako
dvom enega učenca in njegovo izkustvo
pričata za resnico vstajenja.
Potipal je in vzkliknil: Moj Gospod in
moj Bog! Jezus mu je rekel: Ker si me videl,
Tomaž, veruješ. Apostol Pavel pa pravi: Je
pa vera trdno prepričanje o tem, kar kdo
upa, prepričanje o stvareh, ki se ne vidijo. Vera namreč sprejema stvari, ki se ne
morejo pokazati. Kar vidimo, ne verujemo,
temveč spoznavamo. Zakaj pa Gospod

pravi Tomažu, ko je že videl in potipal: Ker
si me videl, Tomaž, veruješ? Umrljivi človek
namreč ne more videti božanstva: Videl
je človeka in priznal je Boga: Moj Gospod
in moj Bog! Ko je videl, je veroval; ko je
zagledal pravega človeka, je priznal Boga,
ki ga ni mogel videti.
Zelo pa nas razveseli, kar sledi: Blagor
njim, ki niso videli, pa so verovali! Božja
modrost s tem označuje nas, ki Boga ne
vidimo po telesu, temveč ga sprejemamo z
dušo. Označuje nas, toda le če vero izpričujemo z deli. Samo oni zares veruje, ki v
dejanjih izvršuje, kar veruje. Obratno pa
trdi sv. Pavel o tistih, ki ne izpričujejo vere:
Pravijo, da poznajo Boga, pa ga z deli tajijo.
In sv. Jakob pravi: Vera brez del je mrtva.
Iz homilij o evangelijih sv. Gregorja Velikega, papeža (26. hom., 7-9)

»Ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki
smo bili krščeni v Kristusa Jezusa,
krščeni v njegovo smrt?« (Rim 6,3)

OZNANILA:

NAPOVEDNIK:

Zakorakali smo v počitnice in
dneve dopustov, za nekatere pa
tudi malo bolj intenzivno delo (Rad
živim, skavtski tabori, Oratorij, lepe
nedelje …). Za vsa ta praznovanja
je potrebno mnogo več kot samo
zunanja organizacija, pa čeprav je tudi
ta nujna. Hvala vsem posameznikom,
družinam in skupinam, ki pomagate
pri pripravi in izvedbi teh dogodkov
in praznovanj. Ne pozabimo, da je
namen vseh teh srečanj in slavij, da
gojimo hvaležnost in iskreno prošnjo
do Boga! Naj bodo torej tudi ti dnevi
Bogu v čast ter nam v veselje in
zveličanje.
Kakor smo po sklepu MŽPS-ja že
oznanili, z julijem prehajamo na
poletni urnik sv. maš. Ob nedeljah
bodite pozorni zaradi sprememb,
ki nastanejo ob lepih nedeljah,
med tednom pa so julija in avgusta
delavniške sv. maše v Slovenj Gradcu
ob običajni uri in na praznike v celotni
Pastoralni zvezi po ustaljenem urniku.
V juliju in avgustu bodo uradne ure
v župnijski pisarni po poletnem
razporedu: vsak torek (17h–17.45) in
petek (8h–10h).

NED, 2. 7. – po sv. maši v ST druženje
ob kavi in čaju; ob 17h v Izoli začetek
I. termina Rad živim
TOR, 4. 7. – po sv. maši v E-domu
Beseda življenja
ČET, 6. 7. – ob 17.30 v E-domu priprava
na krst
PET, 7. 7. – ob 16h v SG spovedni dan
NED, 9. 7. – ob 9.30 v Izoli zaključek
I. termina Rad živim in začetek II.
termina; ob 10h lepa nedelja pri sv.
Miklavžu
ČET, 13. 7. – ob 17.30 v E-domu
priprava na krst
SOB, 15. 7. – romanje Pastoralne zveze
na Uršljo goro (sv. maša ob 11h)
NED, 16. 7. – ob 10h lepa nedelja v
Pamečah

Potrebni smo veselja do življenja, ki je v mladih. V njem odseva nekaj izvirnega veselja, ki ga je
imel Bog, ko je ustvaril človeka.
Mladi vedo, da ima njihovo življenje smisel, če postane zastonjski dar za bližnjega. V tem je vir
vseh poklicev: tako duhovniških ali redovniških kot zakonskih in družinskih.
(sv. Janez Pavel II.)

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:
- torek:
- petek:

17.00 – 17.45
8.00 – 10.00

Prispevke za objavo v naslednjih številkah ali na spletni strani pošljite na urednistvo@pastir.si

nedelja

2. 7. 2017
13. med letom

ponedeljek
3. 7. 2017

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Marijo
Poročnik (roj. d.); za +Tomaža Poplasa in mamo Viktorijo
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Marijo
Podgoršek (30. dan); za +Pavlino Karner (obl.)
9:30 – PAMEČE: za +Valdo in Jurija Pogač; za +Konrada Nagliča (8. dan)
10:00 – SG: za oba +Leopolda in Pavlino Lah ter vse prednike po očetovi in
mamini strani; za +Viktorja in Pavlo Velunšek; za +Silvo in Andreja Ajtnika
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Marijo
Hovnik in vse Vrčkovnikove; za +Bernarda Poplasa in mamo Jožefo
18:30 – SG: za +starše in zdravje v družini
18:30 – SG: za +Franca Hovnika

Tomaž

torek

4. 7. 2017

18:30 – SG: za +družino Popič: Luka, Antonijo, Marijo in Ano Popič Kumer

Elizabeta

sreda

5. 7. 2017

7:00 – SG: za duše v vicah

Ciril in Metod

četrtek
6. 7. 2017

18:30 – SG: za +Vido Slemenik

Marija Goretti

petek

7. 7. 2017

18:30 – SG: za +Katarino Polenik (8. dan)

Vilibald

sobota
8. 7. 2017

18:30 – SG: za +Terezijo Ošlak (obl.)

Kilijan

nedelja

9. 7. 2017
14. med letom

ZAKRAMENTI:

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +starše
Rotovnik in Herman, sina Mihca in sorodnike
9:30 – PAMEČE: [besedno bogoslužje] za žive in pokojne župljane in
dobrotnike župnije; za žive in pokojne molivce 5. rože živega rožnega venca;
za +Tadeja Kokala in vse Lipuševe; za +Bogdana (roj. d.) in Lazarja Stojanović
10:00 – SG: za +Franca Pogorevčnika
10:00 – SV. MIKLAVŽ: [lepa nedelja] za žive in pokojne župljane in dobrotnike
župnije; za +Apačnikove
18:30 – SG: za +Jožico Pokeržnik

Poročila sta se: Mateja Merzdovnik in
Marko Grilc; Špela Breznik in Matevž
Klančnik; Anita Ažnoh in Matej Ravnjak.
Mladim zakoncem želimo Božjega
blagoslova!
Zakrament sv. krsta so prejeli Neža Prošt,
Zala Pačnik in Jaka Klugler. Veselimo se
z družinami!

POGREBI:

V Pamečah smo se poslovili od
Konrada Nagliča in v Slovenj
Gradcu od Katarine Polenik. Naj
vstali Gospod obudi v življenje
tudi naše drage rajne.

NABIRKE: (preštejejo jih ključarji):

V nedeljo, 25. 6., ste darovali: v Pamečah ni podatka, na Selah 37,84 €, v
SG 330,43 €, v Starem trgu 42,68 €.
Bog povrni vsem dobrotnikom!

