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PRIPRAVI SE NA PREIZKUŠNJO
Kristjan mora posnemati Kristusa v
trpljenju, ne pa iskati veselja in zabave. Slabotnega utrjujemo, če mu govorimo: »Gotovo boš imel skušnjave, dokler boš na svetu, ali Gospod te bo rešil iz vseh preizkušenj,
če se tvoje srce ne bo obrnilo od njega. Prav
zato, da bi utrdil tvoje srce, je Gospod prišel
in trpel, je prišel in umrl, je prišel in se dal
opljuvati, je prišel in se dal s trnjem kronati,
je prišel in se dal zasramovati in končno je
prišel in se dal križati. Vse to je on pretrpel
zate, ti pa nič. Vse to ne zase, ampak zate!«
Toda kakšni pastirji so tisti, ki se bojijo,
da bi žalili svoje poslušalce, ter jih ne samo
ne pripravljajo na preizkušnje, ki jih čakajo,
ampak jim celo obljubljajo nebesa na zemlji, ki jih Bog sam ni obljubil.
Bog ljudem napoveduje trpljenje na
trpljenje vse do konca sveta, ti pa hočeš, naj
bi bil kristjan izvzet iz trpljenja? Prav zato,
ker je kristjan, bo še kaj več trpel na svetu.
Apostol namreč pravi: Vsi, ki hočejo v Kristusu Jezusu pobožno živeti, bodo preganjani. In zdaj – če se ti zdi primerno – ti, pastir,
ki iščeš sebe, ne pa, kar je Jezusa Kristusa,
dovoli, da apostol ponovi: Vsi, kateri hočejo
v Kristusu Jezusu pobožno živeti, bodo preganjani; ti pa reci: »Če v Kristusu pobožno
živiš, boš imel vsega v izobilju. In če nimaš
otrok, jih boš dobil, vse boš odgojil, nobe-

den ne bo umrl.«
Ali tako ti gradiš? Pazi, kaj delaš, kam
postavljaš temelje. Na pesku gradiš svojega
kristjana. Ulila se bo ploha, pridrli bodo nalivi, privršali bodo vetrovi in butnili v tvojo
hišo; in padla bo in njena podrtija bo velika.
Dvigni ga s peska, posadi ga na skalo:
če hočeš, da bo kristjan, naj ima za temelj
Kristusa. Naj premišljuje, kako je Kristus po
krivici trpel, kako je, nedolžen, vračal, česar
ni ugrabil. Naj se poglablja v sveto pismo,
ki mu pravi: Bog tepe vsakega sina, ki ga
sprejme. Naj se torej pripravi, da bo tepen,
ali pa naj ne prosi, da bi bil sprejet.

Iz govora sv. Avguština, škofa, O pastirjih
(46. govor, 11)

»Iščite Gospoda, dokler se daje najti,
kličite ga, dokler je blizu.« (Iz 55,6)

OZNANILA:

NAPOVEDNIK:

Ta teden smo vstopili v čas neposredne
priprave na prejem zakramenta sv.
birme in spet se sprašujemo, kje smo,
kdo smo … ne samo ti otroci, ampak
tudi vsi ostali. Medtem ko molimo, da
bi nas pretresel Sveti Duh, nas otrkal
prahu naše kvazi vere, se spotikamo
ob polemiki krasitve, foto blickanja,
preobilnih
pogostitev,
modnih
dodatkov na frizurah in vsepovsod,
pa Sveti Duh kljub vsemu vztrajno
prihaja pri vseh možnih špranjah naših
rezerviranih src. Hvala vsem, ki molite
za te otroke. Hvala duhovnim botrom
in končno vsem, ki ste podpora in s
tem tudi živa Cerkev danes. Vabljeni
na 9-dnevnico vsak dan!
Vse otroke od 8. leta naprej vabimo
med skavte. Dobimo se na prvem
skavtskem srečanju: v soboto, 23. 9.,
9h–11h pri sv. Juriju na Legnu.
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).

NED, 24. 9. – Slomškova nedelja; ob 12h sv. maša
na Kremžarjevem vrhu in blagoslov s Slomškovo
relikvijo; ob 14h piknik sodelavcev Pastoralne zveze
PON, 25. 9. – ob 17.30 spovedovanje kandidatov za
birmo
TOR, 26. 9. – ob 17.30 v E-domu srečanje kandidatov za
birmo s škofom; ob 18h spovedovanje za matere; 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; ob
18h spovedovanje za očete; po sv. maši srečanje DOD
ČET, 28. 9. – ob 17h biblična; ob 18h spovedovanje za
matere; po sv. maši srečanje nosilcev VS
PET, 29. 9. – ob 18h spovedovanje za očete; po sv. maši
srečanje mladih EL; po sv. maši generalka za birmo
SOB, 30. 9. – 9h–11h v ST 2. skavtsko srečanje;
9h–12h verouk v ST; pri 9-dnevnici podelitev daril in
birmskega kartončka
NED, 1. 10. – prva nedelja v mesecu, nabirka Karitas; po
maši v ST druženje ob kavi in čaju; v PA blagoslov s
Slomškovo relikvijo; ob 10h v SG slovesnost sv. birme
PON, 2. 10. – po sv. maši v SG delivci kruha
TOR, 3. 10. – po sv. maši molitev za bolnike in obisk
bolnikov v bolnišnici; po sv. maši v E-domu Beseda
življenja
SRE, 4. 10. – ob 9h rekolekcija v Podgorju
ČET, 5. 10. – obisk bolnikov po domovih; ob 17h biblična;
ob 17.30 v cerkvi sv. Elizabete molitev za duhovne
poklice
PET, 6. 10. – odhod na duhovne vaje v Medžugorje; obisk
bolnikov po domovih; 10h–11h v E-domu uradne ure
Karitas; ob 16h spovedni dan; ob 18.30 v E-domu
MMM, po sv. maši duhovna obnova in bdenje do 23h
SOB, 7. 10. – po sv. maši Anina ZS
NED, 8. 10. – ob 15h na SE dekanijsko srečanje cerkvenih
pevskih zborov in blagoslov s Slomškovo relikvijo

(ob 11h na SE ni sv. maše); ob 19h Urbanova ZS

Ne verjemi prenaglo, kar se govori hudega! Ljudje imajo sploh slabo navado, rajši hudo govoriti
kakor dobro, in radi več povejo, kakor je res.
(bl. Anton Martin Slomšek)

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:
- 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

nedelja

24. 9. 2017
25. med letom,
Slomškova
nedelja

ponedeljek
25. 9. 2017
Sergij

torek

26. 9. 2017

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. obl.) in sorodnike
10:00 – SG: [devetdnevnica] za +Janka Kotnika; za +Jožico Kotnik; za +Jerico Peruš (2.
obl.); za +Stanka Grilca (obl.), starše in brata Nika
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Janeza Kamnika in
vse Blatnikove
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; za +očeta Antona Čoderl, mamo Nado, brate Branka, Herberta, Marjana,
sestro Erno Hrastnik in sorodnike
18:30 – SG: za +Berto Kotnik (obl.); za +Šimuna Mihalja (14. obl.)
18:30 – SG: [devetdnevnica] za +Janeza Zagernika; da bi birmanci v življenju znali
izkoristiti obilne darove Svetega Duha; za +Lojzko in Franca Čuješ (obl. in bližnji
praznik)
19:30 – TROBLJE: za +Marijo in Franca Ring
18:30 – SG: [devetdnevnica] za Božjo pomoč pri življenjskih odločitvah

Kozma in Damijan

sreda

27. 9. 2017

18:30 – SG: [devetdnevnica] za +Franca Solina (4. obl.)

četrtek

18:30 – SG: [devetdnevnica] za +Alberta Štumpfla (15. obl.)
19:30 – PAMEČE: za +Petra (roj. d.) in Ano (obl.) Zorman ter sorodnike; za +Vido
Paradiž (obl.); za +Bojana Hodnika (3. obl.) ter Mirka Hovnika in sorodnike

Vincencij Pavelski

28. 9. 2017
Venčeslav

petek

29. 9. 2017

Mihael, Gabrijel,
Rafael

sobota

30. 9. 2017

9:00 – dom starostnikov: za duše v vicah
18:30 – SG: [devetdnevnica] za +Mihaela Peruša in sorodnike; za +Mihaela in Danico
Mihalič ter Toneta Štimnikarja; za ženo za +sestro Jožico Balta in pokojne starše ter
sorodnike
18:30 – SG: [devetdnevnica] za družino Štimnikar

Hieronim

nedelja

1. 10. 2017
26. med letom,
rožnovenska,
Terezija Deteta
Jezusa

ZAKRAMENTI:

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za hčerko in njeno
družino
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Martina Poplasa
(40. obl.); za +Pavla (16. obl.) in Ivanko Koprivnik
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Viktorja
Hosnarja;
10:00 – SG: [slovesnost sv. birme] za +starše in stare starše Osrajnik in Repnik
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Mihaelo in Franca
Hovnik, vse Zaberčnikove in družino Stremencki
18:30 – SG: za +Katarino Polenik

Med kristjane smo sprejeli Krisa Kašnika.
Molimo za mlado družino.

NABIRKE: (preštejejo jih ključarji):

V nedeljo, 17. 9., ste darovali: v Pamečah 56,75 €, na Selah 30,54 €, v SG
340,02 €, v Starem trgu 72,86 €. Bog povrni vsem dobrotnikom!

