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ČLOVEK NAJ MOLI IN LJUBI
Dragi moji, glejte, krščanski človek nima
svojih zakladov na zemlji, ampak v nebesih. Zato moramo vso pozornost usmeriti
tja, kjer je naš zaklad.
Lepo opravilo, lepa dolžnost za človeka
je, da moli in ljubi. Poglejte, če molite in če
ljubite, ste že na zemlji prišli do človekovega blaženstva.
Molitev nas združuje s samim Bogom.
Kdor ima čisto srce in je združen z Bogom,
je poln neke miline in prijetne opojnosti,
poln luči, ki čudovito sije. V tesnem združenju se tedaj duša združi z Bogom kakor
sveča s svečo in nihče ju več ne loči. Ta
združitev Boga z ubogo stvarjo je nekaj
čudovitega. V tem združenju je nedoumljiva sreča.
Postali smo molitve nevredni. Bog pa
nam je v svoji dobroti dovolil, da se smemo
pogovarjati z njim. Naša molitev je zanj kot
prijetno kadilo.
Dragi moji, če imate ozko srce, ga bo
molitev razširila, da boste lahko ljubili
Boga. Molitev omogoča, da že tukaj okušamo nebesa in nekaj nebeškega prihaja
v nas. Nikoli nas molitev ne pusti brez
tolažbe. Kakor med teče v dušo in oslaja
vse trpljenje. Vse bolečine se med dobro
molitvijo topijo kakor sneg na soncu.
Molitev pomaga, da celo čas hitreje
mine. Človeku pripravlja tako veselje, da
nima časa za dolgčas. Poslušajte, ko sem
bil župnik v Bressu, so skoraj vsi moji tovariši naokrog zboleli. Daleč sem jih hodil
obiskovat in med potjo sem molil k dobre-

mu Bogu. Ali verjamete, da se mi pot nikoli
ni zdela dolga?
So tudi ljudje, ki se vtopijo v molitev
kakor riba v vodo in se popolnoma izročijo
dobremu Bogu. Njihovo srce ni razdeljeno. Kako ljubim te plemenite duše! Sveti
Frančišek Asiški in sveta Koleta sta gledala
našega Gospoda in se z njim pogovarjala
kakor mi govorimo med seboj.
Če pa mi pridemo v cerkev, včasih ne
vemo, kaj naj bi delali ali prosili. Kadar
obiščemo človeka, vedno vemo, čemu smo
prišli k njemu. Nekaterim pa se dozdeva,
da bi bilo najbolj prav, če bi dobremu Bogu
rekli le dve besedi: Odšel bom. Večkrat
mislim: Če se obrnemo z molitvijo k Bogu,
bomo pri njem dosegli, karkoli želimo,
samo če ga prosimo z živo vero in s čistim
srcem.
Iz kateheze sv. Janeza Vianeja, duhovnika
(O molitvi)

Jezus pa jim je rekel: »Ni jim treba
oditi. Vi jim dajte jesti!« (Mt 14,16)

OZNANILA:
Prihodnjo nedeljo bo lepa nedelja v Starem trgu ter blagoslov koles in kolesarjev. Že pred sv. mašo
bo 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.
Dekanijsko praznovanje Marijinega vnebovzetja na Homcu: 14. avgusta ob 20h sv. maša in procesija
z lučkami, 15. Avgusta sv. maše ob 7h, 8h, 9h, 10h in 16.30.
Srečanje zakonskih jubilantov bo v nedeljo, 3. septembra, ob 15h na Homcu. Prijave: 02 88 21 940
ali 040 465 970.
Radživimovci se zahvaljujemo vsem, ki ste nam ponovno omogočili nepozabne duhovne
počitnice v Izoli: Lidiji Smolar za vsakoletno oblikovanje logotipa Rad živim; Gregu Kragelniku za
oblikovanje pisem za e-kateheze za starše radživimovcev; župniji Izola in tamkajšnjemu župniku
Janezu Kobalu, ki nas vsako leto tako prisrčno sprejmeta; Karitas Izola, ki nas vsako leto oskrbuje
s hrano; vsem staršem in drugim dobrotnikom, ki ste darovali stvari za kuhinjo;animatorjem
za ves trud, delo, pripravljenost in mladostno navdušenje v skrbi za otroke; nosilcema skupin
animatorjev, tehničnemu osebju, kuharicam; župniku Simonu Potniku za duhovno spremstvo;
vsem duhovnikom, ki so nas obogatili s svojo prisotnostjo; vsem, ki ste molili za nas, in vsem, ki ste
karkoli dobrega storili Radživimu. Hvaležni pa smo tudi vsem, ki so Rad živim finančno podprli:
Primafoto:, Rozalija Glasenčnik, s. p.; Komunala SG; MOSG; Johnson Controls; Alba, d. o. o.; Branko
Umek, duhovnik v Ustru v Švici

NAPOVEDNIK:
NED, 6. 8. – ob 9h lepa nedelja pri sv. Urbanu in blagoslov kmetov in traktorjev (na Selah ni
sv. maše); ob 13h Urbanova ZS
TOR, 8. 8. – srečanje nosilcev VS
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
TOR, 15. 8. – praznik Marijinega vnebovzetja
SRE, 16. 8. – na Selah Rokovo
ČET, 17. 8. – ob 15.15 skupina za slavljenje
NED, 20. 8. – ob 10h lepa nedelja na Selah; ob 10h lepa nedelja v Trobljah

Grešnik sem in vase ne zaupam veliko. Zato se rajši zatekam k svetim Gospodovim prijateljem,
naj te priporočijo blagoslovljenemu Kristusu in njegovi Materi. Ne pozabi pa, da te niti vsi sveti
skupaj ne morejo narediti Kristusu tako prikupne, kakor to lahko dosežeš sama.
(sv. Kajetan)
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

6. 8. 2017
18. med letom

ponedeljek
7. 8. 2017

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Sandija
Plešeja (roj. d.) in starše; v zahvalo za vse dobro
9:00 – SV. URBAN: [lepa nedelja] za žive in pokojne župljane in dobrotnike
župnije; za +Urbana Ažnoha; za +Marico Lahovnik
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.)
10:00 – SG: [besedno bogoslužje] za duše v vicah
18:30 – SG: za +Katarino Polenik
18:30 – SG: za +Jurija Simonitija

Kajetan

torek

8. 8. 2017
Dominik

sreda

9. 8. 2017

18:30 – SG: za Božjo pomoč v hudi stiski; za +Ivana Urnauta (4. obl.); za +Jurija
(obl.) in Marijo Šavc
7:00 – SG: za duše v vicah

Edith Stein

četrtek

10. 8. 2017
Lovrenc

petek

11. 8. 2017
Klara

sobota

18:30 – SG: za +Alojzijo Pogorevčnik (8. dan); za +Marka in Matijo Čučić, vse v
družini Čučić in Orlović ter zdravje in srečo otrok in vnukov
9:00 – dom starostnikov: za +Marino Klobas (1. obl.), moža, starše in brate
18:30 – SG: za +Karolino Sušec

12. 8. 2017

18:30 – SG: za +Ota Ažnoha (30. dan); za +Martina in Marijo Kosaber; za
+Danico Rotovnik

nedelja

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Herto Gošnak
9:30 – PAMEČE: [besedno bogoslužje] za žive in pokojne župljane in
dobrotnike župnije
10:00 – SG: za +Jožico Kotnik; za +Marijo Krajnc; za +Vilija Krajnca
10:00 – ST. TRG: [lepa nedelja] za žive in pokojne župljane in dobrotnike
župnije; za +Pavlo Prednik; za +Justino Lenart (8. dan); za +Petra Gamsa
11:00 – SELE: [besedno bogoslužje] za žive in pokojne župljane in dobrotnike
župnije
18:30 – SG: za +Jožico Blagovšek

Hilarija

13. 8. 2017
19. med letom

ZAKRAMENTI:

Zakrament sv. krsta sta v Slovenj
Gradcu prejela Urša Lenart in Domen
Schmiedhofer. Veselimo se z mladima
družinama.

POGREBI:

V Slovenj Gradcu smo se poslovili
od Jakoba Veselka in Alojzije
Pogorevčnik in v Starem trgu
od Justine Lenart. Gospod, daj
rajnim večni mir in pokoj.

NABIRKE: (preštejejo jih ključarji):

V nedeljo, 30. 7., ste darovali: v Pamečah 83,91 €, na Selah ni podatka, v
SG 364,57 €, v Starem trgu 43,23 €.
Bog povrni vsem dobrotnikom!

