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AVE CRUX, SPES UNICA!
Pozdravljen Križ, edino upanje! – s temi
besedami nas Cerkev kliče v času, ki je posvečen premišljevanju bridkega trpljenja našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Svet je v plamenih: boj med Kristusom in
antikristom je javno izbruhnil. Če se odločiš
za Kristusa, lahko to od tebe zahteva tudi
žrtev življenja.
Na križu pred teboj visi Odrešenik, ker je
bil pokoren vse do smrti na križu. On je prišel
na svet, ne da bi spolnjeval svojo voljo, temveč Očetovo voljo. Če želiš biti nevesta Križanega, se moraš popolnoma odpovedati svoji
volji in ne hrepeneti po ničemer drugem, kot
da bi spolnila Božjo voljo.
Tvoj Odrešenik visi pred teboj gol in nag,
ker si je izbral uboštvo. Kdor mu hoče slediti,
se mora odpovedati vsaki zemeljski lastnini.
Tvoj Odrešenik visi pred teboj s prebodenim srcem; On je prelil vso svojo srčno kri, da
bi pridobil tvoje srce. Hočeš hoditi za njim
v sveti čistosti, potem mora biti tvoje srce
prosto vseh zemeljskih želja; križani Jezus
naj ti bo edini predmet vsega tvojega hrepenenja, vsake tvoje želje in vsake tvoje misli.
Svet je v plamenih. Požar lahko zajame
tudi našo hišo. Vendar se visoko nad vsemi
plameni dviga križ, ki nikoli ne more zgoreti.
Križ je pot od zemlje do neba. Kdor ga veru-

joč, ljubeč in upajoč objame, tega dvigne v
višavo, prav do naročja Presvete Trojice.
Svet je v plamenih. Jih želiš pogasiti? Ozri
se na križ! Iz odprtega Srca izvira Odrešenikova kri. Kri, ki zmore pogasiti celo plamene
pekla. Osvobodi svoje srce z zvestim spolnjevanjem svojih zaobljub. Tedaj se izlijejo vanj valovi Božje ljubezni, ga povsem preplavijo in ga
naredijo rodovitnega do skrajnih meja zemlje.
Na vseh bojiščih, na vseh krajih stisk in težav, vsepovsod si lahko navzoča v moči križa.
Povsod te vodi njegova usmiljena ljubezen,
ljubezen Božjega Srca, in te usposablja, da
moreš vsepovsod razlivati njegovo predragoceno Kri, ki lajša bolečine, rešuje in odrešuje.
Oči Križanega te gledajo vprašujoče, preiskujoče. Želiš ponovno z vso resnostjo skleniti zavezo z Njim? Kaj mu boš odgovorila?
Gospod, kam naj gremo? Ti edini imaš besede večnega življenja. Ave Crux, spes unica!

sv. Edith Stein, iz njenih duhovnih spisov
»V svojem srcu nosim veliko žalost in
nenehno bolečino. Kajti želel bi biti
sam preklet in ločen od Kristusa v
prid svojim bratom, ki so moji rojaki
po mesu.« (Rim 9,2-3)

OZNANILA

NAPOVEDNIK:
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 v SG
skupina za slavljenje
SOB, 19. 8. – v Starem trgu
zaključek oratorija
NED, 20. 8. – ob 10h lepa
nedelja na Selah; ob 10h
lepa nedelja v Trobljah
NED, 27. 8. – ob 12h lepa nedelja
na Uršlji gori

Prejšnjo nedeljo je bila lepa nedelja
pri sv. Urbanu. Zaradi podirajočega
se zvonika je bilo vse bogoslužje na
travniku ob cerkvi. Vsem, ki ste sodelovali in pripravljali praznovanje,
iskren boglonaj. Prav tako hvala
vsem, ki ste danes pomagali pri slovesnosti lepe nedelje v Starem trgu.
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.

V nevarnostih, v stiskah, v negotovostih pomisli na Marijo, kliči
Marijo. Nikoli naj se ne loči od tvojih ustnic, nikoli naj se ne loči od
tvojega srca; in ker moraš doseči pomoč njene molitve, nikoli ne
pozabi zgleda njenega življenja. Če hodiš za njo, ne moreš zaiti; če
moliš k njej, ne moreš obupati; če misliš nanjo, se ne moreš zmotiti.
Če te ona podpira, ne padeš; če te ona brani, se nimaš česa bati; če
te ona vodi, se ne utrudiš; če ti je naklonjena, boš prišel do cilja ...
(sv. Bernard) hih.
KONTAKT:

župnik SIMON POTNIK:
župnik ERNEST BERLOŽNIK:
župnijska pisarna:		

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 +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; za +Jakoba (obl.) in Terezijo Žvikart;
za +Emo in Franca Štefančič in za zdravje
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
19. med letom 11:00 – SELE: [besedno bogoslužje] za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije
18:30 – SG: za +Jožico Blagovšek
ponedeljek 18:30 – SG: za +Marico Mirkac, Ančko in Kristla Pori ter sorodnike; za +Angelo Uršej (8. dan)

NEDELJA

13. 8.

14. 8.
Maksimilijan
Kolbe

torek

15. 8.
Marijino
vnebovzetje

sreda

16. 8.
Rok

četrtek

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Marijo Šmon; za +Marijo (6. obl.) in Franca
Preglav
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Julijano Pušnik; za +brata, očeta in
mamo Kac (obl.) ter Jožeta Mlinška
9:30 – TROBLJE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Valdo in Jurija Pogač; za +Mirka
Ajtnika (10. obl.) in starše; za +Marijo Ajtnik; za vse +Trinklove; za Kašnikove
10:00 – SG: [besedno bogoslužje] za duše v vicah
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; v zahvalo za 70 let življenja; za +Florjana in
Terezijo Hovnik ter vse Mlačnikove
12:00 – URŠLJA GORA: za +Petra Popiča; za +Zabelove
18:30 – SG: za +Branimiro Mirkac; za +Angelo Jehart (30. dan)
7:00 – SG: za +Branka Kramljaka; v čast in zahvalo sv. Antonu
8:00 – SELE: za +Karnerjeve
9:00 – SELE: za +Blatnikove
10:00 – SELE: za +Maksa Hovnika st., vnuka Žana in vse Strčkove
10:30 – SELE: za +Roka Hovnika in vse Mlačnikove; za +Roka in Štefko Obretan, sina Metoda, Klementino
Obretan in vse Hovnikove
18:30 – SG: za +Marijo Valant; za +Marijo Jurgec; za +Janeza Podpečana; za +Jolando Berdnik (obl.)

17. 8.
Hijacint

petek

18:30 – SG: za +Avgusta Mraka (8. dan); za +Antonijo in Friderika Pečoler

18. 8.
Helena

sobota

19. 8.

18:30 – SG: za +Bojana Jamnikarja Pukla (1. obl.); za +Boštjan Grobelnika (roj. d.), Janka Grabnerja (11. obl.) ter
za Prednikove – očeta Pavla, mamo Marijo in brata Ivana

Janez Eudes

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Marijo (12. obl.) in Avgusta Lesjak; za +Filipa
in Antonijo Izak (obl.); za mamino dobro počutje v domu in teto Nado Stradovnik
8:00 – ST. TRG: za +Marico Lahovnik (30. dan); za +Darka Lenarta; za +Antona Bošnika (20. obl.), sina Štefija in
NEDELJA
ženo Jožico
10:00 – SELE: [lepa nedelja] za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Avgusta Grobelnika in
sina Edija
10:00 – SG: [besedno bogoslužje] za blagoslov novega pastoralnega leta
10:00 – TROBLJE: [lepa nedelja] za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ivana Srnovršnika;
za +Jerneja (obl.) in Veroniko Naglič; za +Bernarda Dornika (god); za +Jožefo Sinreih; za +Elizabeto in
20. med letom
Mihaela Senica; za +Emila Šavca; za +Toneta Krajnca in Ivana Jeromla; za žive in pokojne molivke 1. rože
živega rožnega venca; za +Bernardo Stradovnik
18:30 – SG: za +Alojzija Starška; za +Marijo in Kazimirja Nanut

20. 8.

POGREBI:
V Pamečah smo se poslovili od Mire Čevnik
in Avgusta Mraka ter v Slovenj Gradcu od
Angele Uršej in Rozalije Cigler.
Gospod, daj rajnim večni mir in pokoj.

NABIRKE: (preštejejo ključarji)
V nedeljo, 6. 8., ste darovali:
v Pamečah 72,62 €, na Selah ni bilo
sv. maše, v SG 317,93 €, pri sv. Urbanu ni podatka.
Bog povrni vsem dobrotnikom!

