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BLAGOR NJIM, KATERIM JE BILO DANO,
DA SO SPREJELI KRISTUSA V SVOJO HIŠO
Besede našega Gospoda Jezusa Kristusa nas
opozarjajo, naj težimo k enemu samemu cilju, ko
se trudimo v prerazličnih opravilih tega sveta. Težiti
moramo za njim, ker smo šele popotniki in še ne
stalni naseljenci; ker smo šele na poti in še nismo
doma; ker šele hrepenimo in še ne uživamo. Vendar
je treba hrepeneti, prizadevno in brez prestanka,
če hočemo kdaj doseči svoj cilj.
Marta in Marija sta bili sestri, sestri po krvi in
tudi po veri. Obe sta bili v tesnem stiku z Gospodom, obe sta telesno navzočemu Gospodu složno služili. Marta ga je sprejela, kakor se navadno
sprejemajo popotniki. A vendar ga je sprejela, kot
dekla sprejme Gospodarja, kot bolnica Zdravnika
rešitelja, kot stvar Stvarnika. Sprejela ga je, da bi
nahranila njegovo telo, medtem ko naj bi se sama
nahranila z Duhom. Gospod je namreč vzel nase
podobo hlapca in v tej hlapčevski podobi je hotel,
da bi ga hranili služabniki, in to je storil iz naklonjenosti, ne iz nuje. Kajti tudi to, da se je dal hraniti, je
bilo iz naklonjenosti. Imel je telo, v katerem je čutil
lakoto in žejo.
Gospod je bil torej sprejet kot gost. V svojo
lastnino je prišel, a njegovi ga niso sprejeli. Vsem
pa, kateri so ga sprejeli, je dal pravico, da postanejo
božji otroci. Služabnike je posvojil in jih napravil za
brate; ujetnike je odkupil in jih naredil za dediče.
Vendar pa naj si nihče od vas ne drzne govoriti: Blagor njim, ki so Kristusa smeli sprejeti v svojo lastno
hišo! Nikar se ne pritožuj, nikar ne godrnjaj, ker si
bil rojen v času, ko Kristusa ne moreš videti v te-

lesu. Ni te oropal te sreče, saj izrecno trdi: Kar ste
storili kateremu izmed mojih najmanjših bratov, ste
meni storili.
Sicer pa, Marta, bodi mirna: za svojo zvesto
službo si blagoslovljena, za svoj trud si želiš plačila,
počitek. Zdaj imaš veliko dela, rada bi nasičevala
umrljiva telesa, četudi svetnikov. Toda ko prideš v
nebeško domovino, ali boš našla popotnika, da ga
sprejmeš pod streho? Ali boš našla lačnega, da mu
odlomiš kos kruha? Žejnega, da ga napojiš? Bolnika, da ga obiščeš? Prepirljivca, da ga spraviš? Mrliča, da ga pokoplješ?
Vsega tega tam ne bo. A kaj bo torej tam? To,
kar si je Marija izvolila: tam ne bomo nasičevali,
ampak se bomo nasičevali. Zato bo tam v zvrhani
meri vsega, kar si je tukaj Marija izvolila: z obložene
mize je pobirala drobtine Gospodove besede. Ali
hočete res vedeti, kaj bo tam? Gospod sam trdi o
svojih služabnikih: Resnično, povem vam: gospodar
se bo opasal, posadil jih bo za mizo in bo pristopil ter
jim stregel.

Iz govorov sv. Avguština, škofa (103. govor, 1-2.6)
»Daj torej svojemu služabniku
poslušno srce, da bo znal vladati
tvojemu ljudstvu in razločevati med
dobrim in hudim! Kajti kdo bi sicer
mogel vladati temu tvojemu mogočnemu ljudstvu?« (1 Kr 3,9)

OZNANILA

NAPOVEDNIK:
TOR, 1. 8. – po sv. maši v E-domu
Beseda življenja
ČET, 3. 8. – ob 17h srečanje
gradbenega odbora za obnovo sv.
Ane; ob 17.30 v E-domu priprava
na krst
NED, 6. 8. – ob 9h lepa nedelja pri sv.
Urbanu in blagoslov kmetov in
traktorjev (na Selah ni sv. maše)
ČET, 10. 8. – ob 17.30 v E-domu
priprava na krst
PET, 11. 8. – začetek pripravljalnega
vikenda za Oratorij
NED, 13. 8. – ob 10h lepa nedelja v
Starem trgu in blagoslov koles in
kolesarjev
PON, 14. 8. – v Starem trgu začetek
Oratorija

Gospod bo preiskal vsakega
posameznega kristjana. Preiskal ga bo s štirimi svetilkami:
Ali je potem, ko mu je bila oznanjena Božja beseda, poboljšal
svoje življenje? Ali svojim bližnjim sveti s svetilko dobrega
zgleda? Ali svoje delo opravlja s
pravilnim namenom? Ali svoje
življenje uravnava po uboštvu
in ponižnosti Jezusa Kristusa?
In tedaj bo kaznoval vse tiste,
ki zaupajo v svojo moč in vztrajajo v svojih grehih.
(sv. Anton Padovanski)
KONTAKT:

župnik SIMON POTNIK:
župnik ERNEST BERLOŽNIK:
župnijska pisarna:		

Starši otrok, ki so »Radi živeli« počitnice v Izoli, se zahvaljujemo župniku Simonu Potniku in vsem sodelavcem za vse, kar ste okrog tega dobrega storili.
Prihodnji dve nedelji bosta lepi nedelji pri sv. Urbanu
in v Starem trgu. Ker v cerkvi sv. Urbana ni več možno
imeti bogoslužja, bo sv. maša zunaj. Zaradi vseh teh
okoliščin pa smo uro lepe nedelje prestavili na 9h. Ohranjamo blagoslov kmetov in traktorjev in procesijo
po polju. V Starem trgu pa bo že pred mašo možnost
kolesarjenja, po sv. maši procesija in sprevod s kolesi,
nato blagoslov kolesarjev in koles ter blagoslov slovenskih lip, med pogostitvijo pa se bodo lahko otroci
s kolesi tudi pomerili na kolesarskem poligonu.
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).

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

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.); za +Marico Lahovnik (8. dan)
NEDELJA 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
30. 7.
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
17. med letom
Srebrović in Marijo Škvorc; za +Simona Kneza in Marijo (obl.)
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Pavlija Šafarja
(4. obl.)
18:30 – SG: za +Rafka Vranjeka, starše, brate in sorodnike
ponedeljek 18:30 – SG: za +Ignaca in Marijo Krančan; za +Vinka in Marijo Vrhnjak

31. 7.
Ignacij Lojolski

torek

1. 8.

18:30 – SG: za +Frančiška Bricmana (roj. d.); za +člane Besede življenja Marijo Preglav,
Pavleta Krnca in Julijano Pušnik; za +Angelo Fišer (8. dan)

Alfonz Ligvorij

sreda

7:00 – SG: za +Marijo Bricman

2. 8.
Evzebij, Peter
Faber

četrtek

18:30 – SG: za +Alojzija Straška; za +Antona Hribernika in starše

3. 8.
Lidija

petek

18:30 – SG: za +Jožico Vitko (30. dan)

4. 8.
Janez Vianej

sobota

18:30 – SG: za +Marijo Trs (8. dan); za +očeta Jožeta (obl.) in mamo Jožefo Leskovšek

5. 8.
Marija Snežna

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Sandija Plešeja (roj. d.)
in starše
NEDELJA 9:00 – SV. URBAN: [lepa nedelja] za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije;
za +Urbana Ažnoha
6. 8. 9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Marka in Marijo
Strmčnik ter sinove; za +Antonijo in Franca Zorman (obl.); za +starše Laznik in Faniko
Ekart; za žive in pokojne molivke 4. rože živega rožnega venca; za +Anko Duler (obl.)
18. med letom
10:00 – SG: [besedno bogoslužje] za duše v vicah
18:30 – SG: za +Katarino Polenik
POGREBI:
V Slovenj Gradcu smo se
poslovili od Angele Fišer in
Marije Trs in v Starem trgu
od Marice Lahovnik.
Gospod, daj rajnim večni mir in pokoj.

NABIRKE: (preštejejo ključarji)
V nedeljo, 23. 7., ste darovali: pri sv. Ani 441,65 €,
na Selah 31,91 €, v SG 302,21 €, v Starem trgu 40,42 €.
Za MIVO - misijonska vozila - ste ob blagoslovu
vozil namenili 1.267,9 €.
Bog povrni vsem dobrotnikom!

