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KRISTUS JE MOJE ŽIVLJENJE,
SMRT PA DOBIČEK
Veliko neviht in viharjev nam grozi, a se ne
bojimo, da bi nas zrušili, ker smo postavljeni na
skalo. Naj besni morje, skale ne bo premaknilo.
Naj se dvigajo valovi, ne bodo potopili Jezusovega čolna. Česa naj se torej bojimo? Smrti?
Meni je življenje Kristus in smrt dobiček. Mogoče izgnanstva? Gospodova je zemlja in kar jo
napolnjuje. Zaplembe premoženja? Nič nismo
prinesli na svet, tudi odnesti ne moremo nič. Zaničujem grožnje tega sveta in njegovim dobrinam se posmehujem. Ne bojim se uboštva,
ne hrepenim po bogastvu, ni me strah smrti,
ne želim si življenja, razen da bi vam koristil.
Zaradi tega omenjam sedanja dogajanja in vas
prosim, ne izgubite zaupanja.
Ne slišiš Gospoda, ki pravi: Kjer sta dva ali
so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi? Mar ne bo torej navzoč tam, kjer
je tako številno ljudstvo, ki ga združuje vez
ljubezni? Mar se zanašam na svoje moči? Ne,
ker imam njegovo jamstvo, imam njegovo besedo. Ta mi je v oporo, ta mi je v varnost, ta je
moj mirni pristan. Čeprav bi se ves svet zamajal, imam Božje pismo, berem njegovo besedo.
Ta je moja varnost in obramba. On pravi: Jaz
sem z vami vse dni do konca sveta.
Kristus je z menoj, koga bi se bal? Čeprav
bi mi grozilo valovje vseh morij ali bes knezov

tega sveta, vse to je zame le pajčevina. Če bi
me vaša ljubezen ne zadrževala, bi se niti trenutek ne obotavljal oditi drugam še danes.
Vedno ponavljam: Gospod, zgodi se tvoja volja.
Storil bom, kar boš hotel ti, ne kar hoče ta ali
oni. Tvoja volja je moj obrambni stolp, nepremakljiva skala, palica, na katero se lahko
oprem. Če Bog tako hoče, dobro! Če hoče, da
ostanem, hvala. Kjerkoli me bo hotel imeti, mu
bom hvaležen.
Kjer sem jaz, tam ste tudi vi. Eno telo smo
in ne loči se glava od telesa, ne telo od glave.
Čeprav smo daleč narazen, smo združeni v ljubezni, še smrt nas ne more ločiti. Telo bo umrlo, duša pa bo živela in ne bo pozabila na svoje
ljudstvo. Vi ste moji rojaki, starši, bratje, otroci,
moji udje ste, moje telo, moja luč, bolj ljubljeni
od svetlobe dneva. Mar mi more prinesti sončni žarek večjo radost kot vaša ljubezen? Žarek
mi je koristen v sedanjem življenju, toda vaša
ljubezen mi plete krono za prihodnje življenje.
Iz govorov sv. Janeza Zlatoustega, škofa
(Pred izgnanstvom, 1-3)
»Kako bo človek, ki kuha jezo zoper drugega človeka, pri Gospodu
iskal ozdravljenja?« (Sir 28,3)

OZNANILA

NAPOVEDNIK:
TOR, 19. 9. – ob 17h–17.45 naknadni izredni
vpis k verouku; po sv. maši v župnišču
vaje delivcev obhajila
ČET, 21. 9. – ob 17h biblična; po sv. maši
kateheti
PET, 22. 9. – začetek 9-dnevnice v čast
Svetemu Duhu; po sv. maši mladiA
SOB, 23. 9. – prvo skavtsko srečanje; 9h–12h
verouk na SE; po sv. maši v E-domu
molitev z žalujočimi
NED, 24. 9. – Slomškova nedelja; ob 12h
sv. maša na Kremžarjevem vrhu in
blagoslov s Slomškovo relikvijo; ob 14h
piknik sodelavcev Pastoralne zveze
TOR, 26. 9. – ob 17.30 v E-domu srečanje
kandidatov za birmo s škofom; po sv.
maši srečanje sodelavcev Karitas; po sv.
maši obisk bolnikov v bolnišnici
SRE, 27. 9. – ob 17h v E-domu srečanje
kandidatov za birmo z gostom
novomašnikom Luko Modicem; po sv.
maši srečanje DOD
ČET, 28. 9. – ob 17h biblična; po sv. maši
srečanje nosilcev VS
PET, 29. 9. – po sv. maši srečanje mladih EL
SOB, 30. 9. – 2. skavtsko srečanje; 9h–12h
verouk v ST
NED, 1. 10. – po maši v ST druženje ob kavi in
čaju; v PA blagoslov s Slomškovo relikvijo;
ob 10h v SG slovesnost sv. birme

Vse, kar imam, je že dolgo lastnina ubogih. Oporoke ne delam,
ker nimam drugega dediča kakor
Kristusa. (sv. Elizabeta Ogrska)
KONTAKT:

župnik SIMON POTNIK:
župnik ERNEST BERLOŽNIK:
župnijska pisarna:		

Redni vpis k verouku je potekal konec junija, izredni vpis je bil v začetku septembra,
naknadni termin pa je možen samo še v torek, 19. 9., od 17h do 17.45 v župnišču. Urnik
za veroučno leto 2017/18 je objavljen na
spletni strani pastir.si in na oglasnih deskah.
V petek, 22. 9., začnemo z 9-dnevnico v čast
Svetemu Duhu, h kateri vabimo poleg otrok
tudi njihove starše in botre ter duhovne botre.
V soboto, 23. 9., po sv. maši bo v Elizabetinem
domu molitveno srečanje, namenjeno vsem,
ki žalujete ob izgubi dragih pokojnih.
Duhovne vaje v Medžugorju bodo letos od
6. do 9. oktobra. Vodi Simon Potnik, cena
romanja je 145 €.
Prijave: 02 88 41 505, pisarna@pastir.si.
Vabljeni na romanje v Turnišče in ogled prekmurskih znamenitosti: odhod 14. 10. ob 6.30
iz Pameč, prijave na št. 031 200 220 (Drago
Hosnar) ali 031 236 736 (Štefka Šavc).
V želji po doživetem sodelovanju ljudstva
pri bogoslužju bo odslej pri nekaterih mašah
sodeloval kantor. Vloga kantorja je, da vodi
petje pri sveti maši izza ambona in tudi s
kazanjem pritegne ljudstvo k živemu petju. Prav tako poje psalm, katerega odpev
ljudstvo ponavlja za njim – enako kot pri branju. Lepo vabljeni k sodelovanju! Občasno pa
bo bogoslužje spremljala sakralna orgelska
glasba ali pa sveta tihota.
Vabljeni, da se pridružite skupini bralcev
Božje besede v Pastoralni zvezi Slovenj
Gradec. Koordinatorji so Vida Karlin (PA),
Pavlika Praprotnik (ST), Mojca Tamše (SE) in
Alenka Mitnjek (SG).

041 691 065, simon@pastir.si
051 658 236, ernest@pastir.si
02 88 41 505, pisarna@pastir.si

URADNE URE:
- ponedeljek:
- torek:
- petek:

17.00 – 17.45
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 +Ivano Uršnik (4. obl.);
za +Julijano Vocovnik in vse Grabentišlarjeve
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Darka Lenarta;
za +Jožeta Uršnika (29. obl.) in za Matičeve ter Apačnikove starše; za +Justino Lenart;
za +starše Pocajt in Areh ter svakinjo Dragico; za +Marijo Karner in vse Autmanove;
NEDELJA
za +Franca in Ivanko Breznik ter Antona Kašnika
17. 9. 9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za Nagličeve;
za +Vinka Pačnika
10:00 – SG: za +Jožico Vitko; za +Alojzijo Pogorevčnik; za +Mirana Lorberja (9. obl.) in vse
24. med letom
na Levovem domu umrle
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Pavlo Grešovnik (30. dan)
in vse Vodovnikove; za +Janeza Zagernika (30. dan) in vse Grobelnikove; za +Marijo in
Ignaca Krančan
18:30 – SG: za +Ivana Žužla (obl.); za vse +Kroflove in Tadeja
ponedeljek 18:30 – SG: za +starše Terezijo in Janeza Merkač ter brata Jožeta; za +starše, brate, sestre in
sorodnike Županc
18. 9.
19:30 – TROBLJE: za +Emila Šavca (obl.) ; za duše v vicah
Jožef Kupertinski
18:30 – SG: za +Pavlo Areh (obl.) in sorodnike; za dobrotnike in ljubo zdravje

torek

19. 9.
Januarij

7:00 – SG: za +Ano (obl.) in Alojza Kosi; za +Albina Nagliča

sreda

20. 9.
Korejski mučenci

četrtek

21. 9.
Matej

18:30 – SG: za +Edvarda Repnika (1. obl.) in sorodnike; za oba +Jožeta Paradiž (obl.)
19:30 – PAMEČE: za +Ano Pogač (8. dan); za +Alojza Nagliča (obl.); za +Elizabeto in Mirana
Senica
18:30 – SG: za +Borisa Grila (8. dan)

petek

22. 9.
Mavricij

sobota

23. 9.

18:30 – SG: za +Zofijo Lorbek (1. obl.); za +Marijo Hriberšek; za +Mihaela (obl.) in Danico
Mihalič ter Antona Štimnikarja

Lin, Pij

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Malčko Tamše (obl.) in
župnika Jožeta Firšta
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Franca Slivnika (32.
NEDELJA
obl.) in sorodnike
– SG: za +Janka Kotnika; za +Jožico Kotnik; za +Jerico Peruš (2. obl.); za +Stanka Grilca
24. 9. 10:00
(obl.), starše in brata Nika
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Janeza Kamnika in vse
Blatnikove
25. med letom
12:00 – KREMŽARJEV VRH: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Zdenka
Časa; za +Pavlo Šavc (obl.) in vse Mikijeve; za +Jožeta Goloba; za +Ivana Srnovršnika
18:30 – SG: za +Berto Kotnik (obl.); za +Šimuna Mihalja (14. obl.)

ZAKRAMENTI:

POGREBI:

NABIRKE: (preštejejo ključarji)

Med kristjane smo sprejeli Polonco
Kobe, Saro Repnik in Tineta Mirkaca.
Naj jih spremlja naša molitev.

V Pamečah smo
se poslovili od
Ane Pogač in v
Slovenj Gradcu
od Borisa Grila.

V nedeljo, 10. 9., ste darovali:
v Pamečah 65,39 €, na Selah
26,57 €, v SG 404,84 €, v Starem
trgu ni podatka.

Poročila sta se: Tjaša Boroja in Matjaž Peserl.
Na mlado družino kličemo Božji blagoslov!

Bog povrni vsem dobrotnikom!

