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O VEČNA RESNICA IN RESNIČNA LJUBEZEN
IN LJUBLJENA VEČNOST!
Prišel mi je opomin, naj se vrnem k sebi. Res
sem se vrnil in stopil sem pod tvojim vodstvom
v svojo notrino in zmogel sem, ker si mi ti postal
pomočnik. Vstopil sem in videl – kakor je bilo že
oko moje duše slabo – ravno nad tem očesom
svoje duše, nad svojim umom, nepremenljivo
luč; ali to ni bila navadna, vsemu mesu vidna luč,
tudi ne, kakor da bi bila iste vrste, samo da večja,
ki bi le svetila neskončnokrat močneje in zaobjemala vesoljni prostor s svojo velikostjo. Ne, to
ni bila tista luč, bila je druga, čisto druga kot vse
telesne luči. Tudi ni stala tako nad mojim duhom,
kakor plava olje na vodi, ne kakor visi nébes nad
zemljo, bila je marveč višje vrste, ker me je sama
ustvarila, in jaz nižje, ker sem po njej nastal. Kdor
pozna resnico, pozna njo.
O večna resnica in resnična ljubezen in ljubljena večnost! Ti si moj Bog, k tebi zdihujem noč
in dan. Ko sem te prvič spoznal, si me dvignil k
sebi, da bi mi ti pokazal, kako v resnici biva, kar si
mi kazal, le da jaz še nisem bil tisti, ki bi bil videti
mogel. Zakaj tvoj silni žar, ki se je izlival name, mi
je slepil in odbijal slabotno oko in vztrepetal sem
v ljubezni in grozi: in videl sem, da sem daleč od
tebe v krajini nesličnosti, in bilo mi je, ko da slišim tvoj glas iz višine: »Kruh velikih sem: zrasti,
pa me boš užival. Vendar se ne bom jaz spremenil vate, kakor se jed tvojega mesa, ne, ti se boš
spremenil vame.«

In iskal sem pot, kako bi si pridobil moč, ki
bi bil sposoben po njej tebe uživati. Ali nisem je
našel, prav dokler se nisem oprijel Srednika med
Bogom in ljudmi, človeka Kristusa Jezusa, ki je nad
vsem, Bog, blagoslovljen na veke, in nas kliče in
govori: Jaz sem pot in resnica in življenje. On je primešal mesu jed, ki sem bil za nje uživanje preslab, zakaj Beseda je meso postala, da bi se tvoja
modrost, po kateri si vse ustvaril, izpremenila
naši otroški nebogljenosti v mleko.
Kesno sem te vzljubil, Lepota, večno davna
in večno nova, kesno sem te vzljubil! In glej, bil
si v meni in jaz sem bil zunaj in tam sem te iskal
in nelepa spaka sem se poganjal za lepimi liki, ki
si jih ustvaril. Z menoj si bil, jaz s teboj ne. Daleč
od tebe so me držale stvari, ki bi sploh ne bivale
ne, ko bi v tebi ne bile. Klical si in klical, da si mi
gluhoto prebil. Bliskal si in žarel, da si mi slepoto
pregnal. Sladko zavonjal si mi in vsrkal sem tvoj
vonj in zdaj koprnim po tebi. Okusil sem te in
zdaj sem te lačen in žejen. Dotaknil si se me, pa
sem zagorel po tvojem miru.

Iz Izpovedi sv. Avguština, škofa
(7. knj., 10.18; 10. knj., 27)
»Kajti iz njega, po njem in zanj je
vse: njemu slava na veke! Amen.«
(Rim 11,36)

OZNANILA

NAPOVEDNIK:

Za pet šolskih razredov mladih src je duhovno, veselo, počitniško in lepo doživelo
oratorij v Starem trgu. Verniki Pastoralne
zveze se iskreno zahvaljujemo g. Simonu,
g. Ernestu in njunim sodelavcem, da ste
jim vse to omogočili.
Izredni vpis k verouku za veroučno leto
2017/2018:
• v ponedeljek, 4. 9., od 13h do 18h
• 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.
Škofijski molitveni dan za duhovne poklice bo 9. septembra na Ptujski Gori. Prijave
za skupni prevoz sprejema ga. Marija Klug
(051 270 710).

Moj Gospod, že lep čas je, ko sem
zatajila svojo voljo, da bi spolnjevala tvojo; zato ne gre meni izbirati. Pa če hočeš, da ti odgovorim,
hočem v tem življenju vedno spolnjevati tvojo voljo in iz ljubezni do
tebe hočem vsako trpljenje vzeti,
kakor da je veselje.
(sv. Katarina Sienska)
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

NED, 27. 8. – ob 12h lepa
nedelja na Uršlji gori
TOR, 29. 8. – po sv. maši
srečanje katehetov
PET, 1. 9. – obisk bolnikov
po domovih; ob 16h v SG
spovedni dan
SOB, 2. 9. – animatlon
NED, 3. 9. – po sv. maši v ST
druženje ob kavi in čaju;
ob 15h na Homcu srečanje
zakonskih jubilantov
(prijave: 02 88 21 940 ali 040
465 970)
PON, 4. 9. – začetek izrednega
vpisa k verouku
TOR, 5. 9. – po sv. maši v
E-domu Beseda življenja
ČET, 7. 9. – po sv. maši v E-domu
priprava na krst
PET, 8. 9. – pri in po sv. maši v
ST srečanje vseh delivcev
obhajila
SOB, 9. 9. – 9h–12h birmanski
dan (9. razred – kandidati
za birmo); ob 9h v Celju
zaključek biblične šole;
druženje mladiA na Razborju
NED, 10. 9. – 8h–16h srečanje
mladiA na Razborju
PON, 11. 9. – začetek verouka
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 +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.)
NEDELJA
9:30 – TROBLJE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Franca Kotnika; za +Bojano in Jožeta
Paradiž
10:00 – SG: [besedno bogoslužje] za blagoslov novega pastoralnega leta
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
21. med letom 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
ponedeljek 18:30 – SG: za +Avgusta Mitnjeka in Gustiko Zanoškar; za +Avgusta Ternika; za +Herto in Edija Gošnjak; za
+Janeza Ileršiča in za družine v stiski

27. 8.

28. 8.
Avguštin

18:30 – SG: za +Mihaela Bricmana; za +starše Lenart, sestro Štefko, starše Novak, sestro Marico in Lenčko
Linasi

torek

29. 8.
Mučeništvo
Janeza Krstnika

sreda

7:00 – SG: za +Branka Kramljaka

30. 8.
Feliks

četrtek

31. 8.

18:30 – SG: za +Karmen Hribšek (1. obl.); za +Jožeta Plaza st. (19. obl.), Štefko (36. obl.), Hedviko in sorodnike;
za +Antonijo in Antona Lipovec

Rajmund

petek

18:30 – SG: za +Rozalijo (30. dan) in Ivana Orešnik

1. 9.
Tilen

sobota

2. 9.

18:30 – SG: za ozdravljenje družinskega debla; za +Jožefa Kaca in Polutnikove starše; za +Francko (obl.) in vse
Knapove doma in po svetu ter Smolarjeve; za +Jakoba in Ljudmilo Mežnar

Emerik

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Pavla Brezovnika (30. obl.) in hčerko Silvo
Naraločnik
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Mihaela in Heleno Jamnik ter sorodnike;
za +Justino Lenart (30. dan); za +Marka in Marijo Strmčnik (obl.) ter Mirka Groblenika; za +starše Franca in
NEDELJA
Rozalijo Hudolist in sorodnike
9:30 – SV. ANA: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Elizabeto in Mihaela Senica; za +Vinka
Matvesa (obl.) in starše Matves, Robin in brata Jožeta; za +Amalijo in Maksa Gajšek; za žive in pokojne
molivke 3. rože živega rožnega venca; v zahvalo za srečno prevožene kilometre
10:00 – SG: za Božje varstvo med operacijo; za +Albino in Franca Merzdovnik, Alojzijo in Avgusta Mitnjek ter
Nežko in Janeza Kotnik; za +Marjana Čoderla (8. dan); v čast sv. Heleni in sv. Rozi Limski za učitelje, dijake in
22. med letom
študente
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +starše, brate in sestre Verbole ter vse
Pežlove
18:30 – SG: za +Angelo Fišer

3. 9.

ZAKRAMENTI:

POGREBI:

Med kristjane smo sprejeli Saro Paravan,
Matija Goloba in Miha Jamnika.
Naj jih spremlja naša molitev.

V Slovenj Gradcu smo se poslovili od Marjana Čoderla.
Molimo zanj in za vse žalujoče.

NABIRKE: (preštejejo ključarji)

Poročila sta se: Tanja Praznik in Toni Jamnik; Tatjana
Urbanc in Gašper Jelen; Zala Tratnik in Miha Duler.

V nedeljo, 20. 8., ste darovali: v Trobljah 762,56 €,
v drugih župnijah ni podatka.

Mladim zakoncem želimo Božjega blagoslova!

Bog povrni vsem dobrotnikom!

