34

Letnik 6, št. 34 (20. avgust 2017) # Pastir.si je glasilo Pastoralne zveze župnij Pameče, Sele, Slovenj Gradec, Stari trg

KDOR BO VZTRAJAL DO KONCA, BO REŠEN
Kadarkoli smo v stiski ali v trpljenju,
je to za nas opomin in hkrati sredstvo za
poboljšanje. Tudi Sveto pismo nam ne
obljublja miru; varnosti in pokoja; evangelij
nič ne skriva, da pridejo trpljenje, stiske in
pohujšanja. Zagotavlja pa: Kdor bo vztrajal
do konca, ta bo rešen. Od prvega človeka
nismo dobili nič dobrega, podedovali smo
celo smrt in prekletstvo; priti je moral Kristus, da nas je tega osvobodil.
Zato se nikar ne pritožujmo, nikar ne
godrnjajmo, o bratje, kakor so nekateri od
njih godrnjali – tako pravi apostol – in so
bili po pokončevalcu uničeni. Kaj novega
in nenavadnega mora prestati današnji
človeški rod, česar ne bi prestali že naši
očetje? Še več: ali moremo reči, da nas
zadeva toliko trpljenja in gorja, kolikor ga
je zadevalo nje, kot nas uči zgodovina? In
vendar boš našel ljudi, ki se pritožujejo nad
svojimi časi v prepričanju, da je bilo samo
nekdaj lepo. A če bi živeli v dneh svojih
prednikov, bi se gotovo prav tako pritoževali. Če se ti zdijo prejšnji časi lepi, je to
zato, ker niso več tvoji.
Če si torej že rešen prekletstva, če že
imaš vero v Božjega Sina ter če si bil že
vpeljan in poučen v Svetem pismu, potem
res ne vem, kako moreš misliti, da so bili
Adamovi časi kaj boljši. Tudi tvoji starši so
bili deležni Adamove dediščine. In ravno
Adamu je bilo rečeno: V potu svojega

obraza boš jedel svoj kruh in obdeloval
boš zemljo, iz katere si bil vzet, in zemlja ti
bo rodila trnje in osat. To, glej, je zaslužil, to
je prejel, to mu je Bog po pravici prisodil.
Čemu torej misliš, da so bili prejšnji časi
boljši od tvojih? Pomisli: od prvega Adama
do današnjega človeka srečujemo samo
trud in znoj, trnje in osat. Ali nas je že zalil
potop? Ali so morda že prišli na nas strašni
časi lakote in vojske, kot so bili nekoč? Vse
to je zapisano zato, da se ne bi pritoževali
zoper Boga zaradi sedanjih časov.
Pomislite potemtakem, kakšni so bili
oni časi! Ko poslušamo ali beremo o njih v
zgodovini, nas navdaja groza. Zato imamo
dovolj razlogov, da se veselimo, ne pa da
godrnjamo in se pritožujemo čez današnje
čase.
Iz govorov sv. Avguština, škofa

Tedaj je Jezus odgovoril. Rekel je:
»O žena, velika je tvoja vera! Zgodi
naj se ti, kakor želiš!« In njena hči je
ozdravela tisto uro. (Mt 15,28)

OZNANILA:
Zaradi odsotnosti domačih duhovnikov bo v tem tednu (od torka do četrtka) med
nami g. Jože Škrinjar (tel. št. 059 080 415). Informacije za objavo v Pastirju, zlasti
mašne namene do vključno 27. 8.) zato sporočite v župnijsko pisarno najkasneje
do zaključka torkovih uradnih ur.
Izredni vpis k verouku za veroučno leto 2017/2018:
• v ponedeljek, 4. 9., od 1   8h
• v torek, 5. 9., od 13h do 18h
• v četrtek, 7. 9., od 8h do 10h
• v petek, 8. 9., od 8h do 10h
Začetek verouka: v tednu po 10. septembru 2017.

NAPOVEDNIK:
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
PET, 1. 9. – obisk bolnikov po domovih; ob 16h v SG spovedni dan
NED, 3. 9. – ob 15h na Homcu srečanje zakonskih jubilantov (prijave: 02 88 21
940 ali 040 465 970)

Glej torej, da tvoja brezbrižnost, lenoba in nemarnost ne bi razrušila in uničila tega, kar nam je,
čeprav nevrednim, dala Božja dobrota.
Dobrodelnost te bo vodila k najvišji sreči. Usmili se vseh, ki jih tare nasilje. Stalno imej pred
očmi Gospodov zgled in izrek: Usmiljenja hočem in ne daritve. Imej potrpljenje z vsemi, ne
samo z mogotci, marveč tudi s tistimi, ki so brez moči. Bodi trden, da se v sreči ne prevzameš in
v težavah ne obupaš. Bodi ponižen, da te Bog poviša na tem in onem svetu.
(sv. Štefan Ogrski)
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

20. 8. 2017
20. med letom

ponedeljek
21. 8. 2017

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 ženo Jožico
10:00 – SELE: [lepa nedelja] za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Avgusta
Grobelnika in sina Edija; za +Pavlo Grešovnik (8. dan)
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 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; za +Marijo Slemnik (9. obl.) in vse
Pikernikove
18:30 – SG: za duše v vicah; za +Ivana in Urško Klančnik ter sorodonike

Pij X.

torek

22. 8. 2017
Devica Marija
Kraljica

sreda

23. 8. 2017

18:30 – SG: za + za vse žrtve nacizma, fašizma in komunizma (na predvečer vseevropskega dneva
spomina); za +Ivana Klemena (2. obl.); za +Albina Nagliča; za +Jožeta (obl.), Marijo in Angelco
Smolčnik; za +Bernarda in Rada Kresnika; za +Kristla Kaudika (9. obl.)
7:00 – SG: za zdravje v družini; za sina in njegovo družino ob njegovi 30-letnici

Roza Limska

četrtek

24. 8. 2017
Jernej

petek

25. 8. 2017

18:30 – SG: za +Franca in Slavico (30. dan) Pogorevčnik; za +Sebastijana Apačnika (1. obl.); za
+Marjana Vitka (2. obl.), Viktorja Skrivarnika (36. obl.) ter sorodnike Vitko in Skrivarnik
18:30 – SG: za +Ivanko Rotovnik in Marijo Mirkac (obl.)

Ludvik

sobota

26. 8. 2017

18:30 – SG: za +Alojzijo Zorman in Pavlo Slemenik

Rufin

nedelja

27. 8. 2017
21. med letom

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Pavlo Ledinek; za +Katarino
Polenik
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Viljema Polanca; za +Marijo
Gams; za +Marico Lahovnik (30. dan); za +Marijo Podgoršek; za +Franca Karnerja (7. obl. in roj .d.)
9:30 – TROBLJE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Franca Kotnika; za +Bojano
in Jožeta Paradiž
10:00 – SG: [besedno bogoslužje]
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Janeza Zagernika (8. dan); za
+Ivana in Marijo (20. obl.) Kotnik in vse Klančnikove
12:00 – URŠLJA GORA: [lepa nedelja] za +brata Janka, očeta Leopolda in mamo Ljudmilo
Konečnik; za +Darka Lenarta
18:30 – SG: za +Stanislava Planinška; za +Jakoba Veselka

POGREBI:

V Starem trgu smo se poslovili od Pavle
Grešovnik. Gospod, daj rajnim večni mir in
pokoj.

NABIRKE: (preštejejo jih ključarji):

V nedeljo, 13. 8., ste darovali: v Pamečah 25,45 €, na Selah
11,03 €, v SG 360,85 €, v Starem trgu ni podatka. Bog povrni
vsem dobrotnikom!

