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IZPOVEJ SE OB PRAVEM ČASU
Ako je tukaj kdo suženj greha, naj se z
vero usposobi za prejem posinovljenja, ki
ga bo prerodilo in osvobodilo. Ko bo zavrgel strašno suženjstvo, ki izvira iz grehov, in
vstopil v najbolj osrečujočo službo Gospodu, bo vreden dedič nebeškega kraljestva.
S priznanjem grehov slecite starega človeka, ki ga kvarijo varljive strasti, da boste
oblekli novega, ki se prenavlja s spoznavanjem našega Stvarnika. Z vero si pridobite prvi dar Duha, kajti le tako boste lahko
vstopili v večna bivališča. Stopite naprej, da
prejmete skrivnostni pečat in vas bo potem Gospod z lahkoto spoznal. Uvrstite se
v sveto in duhovno Kristusovo čredo, ki bo
ob sodbi stala na njegovi desnici, in prejeli
boste za vas pripravljeno življenje.
Ljudje, ki so ostali zakrknjeni grešniki, bodo postavljeni na Kristusovo levico.
Niso se namreč poslužili božje milosti, ki jo
Kristus podarja v kopeli prerojenja. S prerojenjem seveda ne mislim na ponovno
telesno rojstvo, ampak govorim o duhovni preroditvi duš. Telesa rodijo vidni starši,
duše pa se prerodijo z vero. Duh veje, kjer
hoče in, če boš vreden, boš zaslišal glas:
Prav, dobri in zvesti služabnik, tedaj pač, ko
ti vesti ne bo več kazila grda dvoličnost.

Če kdo izmed navzočih misli skušati
božjo milost, potem vara sam sebe in ne
pozna stvarnosti. Človek, ne bodi neiskren
pred njim, ki preiskuje srca in obisti!
Sedanji čas je posvečen priznanju grehov. Spovej se vsega, kar si storil z besedo
in delom, ponoči in podnevi. Spovej se ob
pravem času in ob dnevu rešitve sprejmi
nebeški zaklad.
Očisti svojo posodo, da boš sprejel obilnejšo milost. Vsem se enako odpustijo njihovi grehi, delež Svetega Duha pa je v sorazmerju z vero vsakogar. Če se boš malo
trudil, boš prejel malo, če boš veliko delal,
bo tudi plačilo veliko. Gre zate; upoštevaj
to, kar ti je v prid. Odpusti, če imaš kaj zoper koga. Prišel si, da bi prejel odpuščanje
grehov, zato moraš tudi ti odpustiti človeku, ki je grešil zoper tebe.

Iz katehez sv. Cirila Jeruzalemskega,
škofa (1, 2-3; 5-6)
»Slavim te, Oče, Gospod neba
in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa
malim.« (Mt 11,26)

OZNANILA

NAPOVEDNIK:
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
SRE, 19. 7. – 3. delovno srečanje za
Oratorij
NED, 23. 7. – Krištofova nedelja,
blagoslov avtomobilov pri
vseh sv. mašah (v SG ob 7.30
in 18.30); ob 10h lepa nedelja
pri sv. Ani; ob 14h pri sv. Ani
prireditev »Z ljudsko pesmijo
okrog Pohorja«

Vsakomur so zadosti njegovi
lastni grehi in ni treba, da bi
si s poslušanjem ali govorjenjem obteževal vest še s tujimi grehi.
(sv. Hugo)
KONTAKT:

župnik SIMON POTNIK:
župnik ERNEST BERLOŽNIK:
župnijska pisarna:		

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 nujno potrebna. 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, 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).

041 691 065, simon@pastir.si
051 658 236, ernest@pastir.si
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

JULIJ

URNIK SVETIH MAŠ

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; v priprošnjo in zahvalo za zdravje
in za službo
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +starše Rotovnik in
NEDELJA
Herman, sina Mihca in sorodnike
– PAMEČE: [besedno bogoslužje] za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije;
9. 9:30
za žive in pokojne molivce 5. rože živega rožnega venca; za +Tadeja Kokala in vse Lipuševe;
za +Bogdana (roj. d.) in Lazarja Stojanović
14. med letom 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
ponedeljek 18:30 – SG: za žive in pokojne iz družine Čerič in Husič

10.
Amalija

18:30 – SG: za +sestri Jelo Soldo in Lucijo Jozić

torek

11.
Benedikt

7:00 – SG: za +Franca Grosa (45. obl.) in starše Plaznik; za +Fortunata Kavnika (god in roj. d.)

sreda

12.
Mohor in
Fortunat

četrtek

18:30 – SG: za +Jožico Vitko (8. dan)

13.
Henrik

9:00 – dom starostnikov: za duše v vicah
18:30 – SG: za +Cecilijo Zbičajnik

petek

14.
Kamil de Lellis

sobota

15.

Bonaventura

NEDELJA

16.
15. med letom

11:00 – Uršlja gora: [romanje Pastoralne zveze] za +Janeza Kamnika
18:30 – SG: za +Branimiro Mirkac; za +Alojza Novaka; za +Lubo Krabler; za +Stanislava
Planinška (8. dan)
7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +očeta Repas (28. obl.) in
mamo Ano (15. obl., god in roj. d.); za +Ivana Verhovnika (roj. d.) in vse na Vriskovem domu
umrle; za +Sandija Plešeja in starše
10:00 – PAMEČE: [lepa nedelja] za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije;
za +Elizabeto in Mihaela Senica; za +Antona Hosnarja (obl.); za žive in pokojne molivke 3.
rože živega rožnega venca; za +Vinka Pačnika (obl.); za +Pavla Krnca (obl.); za +Milko in
Jožeta Ošlovnik (obl.)
10:00 – SG: za +Jožico Kotnik; za +Marijo Mlinšek (22. obl.) in vse Šurčeve ter Šteflove;
za +Antona in Angelo Tomažič ter sina Stanka
11:00 – SELE: [besedno bogoslužje] za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije;
za +Mirka Lutra in vse Zg. Dularjeve
18:30 – SG: za +Alojzija Straška; za +Rada Kresnika (7. obl.); za +Jožico Herman

ZAKRAMENTI:
Poročila sta se Sara
Kuster in Damjan Golob.
Mlado družino spremljajmo
z molitvijo.

POGREBI:
V Slovenj Gradcu smo
se poslovili od Jožice
Vitko in Stanislava Planinška.
Gospod, daj rajnim večni mir in pokoj.

NABIRKE: (preštejejo ključarji)
V nedeljo, 2. 7., ste darovali:
v Pamečah 65,95 €, na Selah 35,22 €,
v SG 337,47 €, v Starem trgu ni podatka.
Bog povrni vsem dobrotnikom!

