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SKUPAJ S KRISTUSOM V TRPLJENJU
V Kristusa silita Zebedejeva sinova z
željo: Reci, naj sedi eden na tvoji desnici
in eden na tvoji levici. Kakšen je njegov
odgovor? Pokazati jima hoče, da ne prosita
nič duhovnega in da si sploh ne bi drznila,
ko bi vedela, za kaj prosita, zato jima pravi:
Ne vesta, kaj prosita; kako nekaj velikega,
kako čudovitega, nekaj, kar presega celo
najvišjo oblast. Nato dostavi: Moreta piti
kelih, ki ga jaz pijem, ali biti krščena s
krstom, s katerim sem jaz krščen? »Vidva
mi govorita o časteh in kronah,« pravi, »jaz
pa vama o bojih in o znoju. Sedaj namreč
ni čas za plačilo in ne bo se sedaj razodela
moja slava. To življenje je čas prelivanja
krvi, vojskovanja in nevarnosti.«
Poglejte, kako ju z vprašanji spodbuja in
pridobiva. Ni namreč dejal: »Ali se moreta
srečati z nasilno smrtjo? Moreta preliti
svojo kri?« Kaj pa pravi? Ali moreta piti
kelih? Privlačno je zanju, ko dostavi: ki ga
jaz pijem? V skupnosti z njim pač želita biti.
To imenuje krst, da bi pokazal, kako odtod
izvira veliko očiščenje vsega sveta. Rekla
sta mu: »Moreva.« Navdušeno in takoj obljubita, ne da bi se zavedala, kaj govorita.
Pričakujeta pač, da bosta dosegla, kar sta
prosila.
Jezus pa pravi: Moj kelih bosta pila, in
s krstom, s katerim sem jaz krščen, bosta
krščena. Veliko dobrino jima je napovedal:
»Vredna bosta mučeništva. Trpela bosta,
kot bom jaz trpel, mučeniške smrti bosta
umrla in v tem bosta združena z menoj.
Sedeti na moji desnici ali levici pa ne gre

dajati meni, marveč bo dano (tistim), katerim je pripravil moj Oče. Spodbudil je njun
pogum, ju napravil plemenitejša in jima je
pomagal premagati žalost, šele potem je
popravil njuno prošnjo.
Tedaj so deseteri bili nejevoljni na brata.
Vidiš, kako so bili vsi nepopolni? Brata,
ki sta skušala prehiteti drugih deset, kot
tudi oni, ki so jima bili nevoščljivi. No, pa
si poglej, kakšni so postali potem, ko so se
otresli vseh teh praznih želja! Poslušaj, kako
je Janez, ki se je bil približal Jezusu s tisto
zahtevo, vedno prepuščal prvo mesto Petru, da je oznanjal in delal čudeže, kot nam
poročajo Apostolska dela. Jakob pa potem
tako ni več dolgo živel. Že od začetka se je
odlikoval z veliko gorečnostjo in, ko se je
odvrnil od vsega človeškega, se je povzpel
tako visoko, da so ga kmalu umorili.
Iz govorov o Matejevem evangeliju sv.
Janeza Zlatoustega, škofa (65. hom., 2-4)ga,
papeža (26. hom., 7-9)

»S takim ravnanjem si svoje ljudstvo
poučil, da mora pravični biti prijatelj
ljudi. Svojim otrokom vlivaš veliko
upanje, ker daješ po grehu čas za
kesanje.« (Mdr 12,19)

OZNANILA:
V kratkem boste opazili spremembe v zvonjenju v cerkvi sv. Elizabete. Na pritožbo
nekaterih stanovalcev Meškove ulice ga bomo poskušali urediti tako, da bo čim
manj moteče.
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, smo z julijem prešli 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 so uradne ure v župnijski pisarni po poletnem razporedu: vsak
torek (17h–17.45) in petek (8h–10h).

NAPOVEDNIK:
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«
ČET, 3. 8. – ob 17.30 v E-domu priprava na krst
NED, 6. 8. – ob 10h lepa nedelja pri sv. Urbanu (na Selah ni sv. maše)

Kakor nebeški Oče ljubi človeka zaradi njega samega, naj človek ljubi vse, kar biva zaradi
Boga. Če kdo želi doseči pristno svetost v Bogu, mora izstopiti iz svojega jaza in skupaj s Sinom
vstopiti v očetovsko srce.
(bl. Henrik Suzo)

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

23. 7. 2017
16. med letom

ponedeljek
24. 7. 2017
Kristina, Krištof

torek

25. 7. 2017
Jakob

sreda

26. 7. 2017
Joahim in Ana

četrtek

27. 7. 2017
Gorazd in
Kliment

petek

28. 7. 2017
Nazarij

sobota

29. 7. 2017
Marta

nedelja

30. 7. 2017
17. med letom

ZAKRAMENTI:

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Justino in Jožeta
Aberšek; za +Anico Šmon
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Darka Lenarta; za
+Ludvika Kričaja (16. obl.)
10:00 – SV. ANA: [lepa nedelja] za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za
+Katarino in Jožeta Kušter ter Anico in Petra Šavc (obl.); za +Viktorja Breznika (roj. d.)
10:00 – SG: [besedno bogoslužje] v zahvalo za srečno prevožene kilometre; za
+Berislava Batiniča in vse pokojne Batinić
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Roka Hovnika in vse
Mlačnikove
18:30 – SG: za +Kristino Santner (god)
18:30 – SG: za +Silva Laureta in obojne starše ter sorodnike
18:30 – SG: za +Jakoba Sirovina (god); za +Marijo in Ferda Kotnik ter sorodnike; za
+Ivano Kotnik in vse Logove
7:00 – SG: za +Branka Kramljaka
10:00 – SV. ANA: za +Janka Škorjanca; za +sorodnike Kašnik, Uršnik in Verbole; za
+Antonijo in Friderika Pečoler; za +Alojza Zormana in vse Sp. Kavdikove
18:30 – SG: za +Ano Kumer; za +starše in stare starše Vrčkovnik; za +Anico Knez; za
+Angelo Jehart (8. dan); za pokoj duše

18:30 – SG: za +Antona Debelaka

18:30 – SG: za duše v vicah
7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Toneta Štimnikarja in
starše; za +Mihaela in Danico Mihalič
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Terezijo in Maksa
Repas (obl.)
9:30 – TROBLJE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ivana
Srnovršnika; za +Anko in Viktorja Plešnik ter starše Logar; za +Ivana Jeromla ter sestri
Tončko in Francko
10:00 – SG: za +starše Sajevec in Martino Dežman; za +Janka Kotnika in starše Kotnik,
sestro in brata ter stare starše Zajc; za +Miha (obl.) in Jožefo Pogorelčnik, starše
Srebrović in Marijo Škvorc; za +Simona Kneza in Marijo (obl.)
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije
18:30 – SG: za +Rafka Vranjeka, starše, brate in sorodnike

Med kristjane smo sprejeli Adama
Kašnika, Hano Kuhelnik in Mateja
Džalta. Naj mlade družine spremlja naša
molitev.

POGREBI:

V Starem trgu smo se poslovili
od Angele Jehart in v Slovenj
Gradcu od Ota Ažnoha. Gospod,
daj rajnim večni mir in pokoj.

NABIRKE: (preštejejo jih ključarji):

V nedeljo, 16. 7., ste darovali: v Pamečah ni podatka, na Selah ni podatka, v
SG 354,21 €, v Starem trgu 56,92 €.
Bog povrni vsem dobrotnikom!

