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SLUŽBI REVEŽEM JE TREBA DATI PREDNOST
PRED VSEM DRUGIM
Revežev ne bomo cenili po njihovi zunanji obleki in uglajenosti, in tudi ne po duhovnih sposobnostih, ki se zdi, da jih imajo; saj
so dostikrat bolj nevzgojeni in zaostali; a če
boste gledali nanje v luči vere, boste spoznali,
da predstavljajo božjega Sina, ki je hotel biti
ubog. Čeprav namreč tedaj, ko je trpel, skoraj
ni bil podoben človeku in je postal za pogane
nespamet, za Jude pa pohujšanje, je vendar s
tem postal oznanjevalec evangelija ubogim.
Poslal me je oznanjat evangelij ubogim. Enakega mišljenja moramo biti tudi mi in delati tisto,
kar je delal Kristus: skrbeti namreč moramo za
uboge, jih tolažiti, jim pomagati in priporočati
drugim.
Kristus je hotel priti na svet ubog; za učence
si je izbral uboge može, sam je postal služabnik
ubogih in se je tako enačil z ubogimi, da je dejal: karkoli dobrega ali hudega storite revežem,
bom sprejel, kot da je meni storjeno. Ko Bog
ljubi uboge, ljubi seveda tudi tiste, ki uboge ljubijo: če ima namreč kdo koga rad, se njegovo
čustvo ljubezni raztegne tudi na tiste, ki ljubljenemu izkazujejo prijateljstvo ali usluge. Zato
tudi sami upamo, da nas bo Bog zaradi revežev ljubil. Ko torej reveže in uboge obiskujemo,
skušajmo imeti razumevanje zanje in tako sočustvujmo z njimi, da bomo čutili kot apostol,
ki pravi: Vsem sem postal vse. Zavzeti se moramo, da bomo zaradi skrbi in bede bližnjega
globoko ganjeni Boga prosili, naj nas navda s
čustvom usmiljenja in sočutja, naj z njim naša
srca napolni in jih polna ohrani.

Službi ubogih moramo dajati prednost
pred vsem drugim in se ji nemudoma posvetiti. Če je v času molitve treba kakšnemu revežu nesti zdravilo ali pomoč, lahko mirne duše
greste k njemu; delo, ki ga morate opraviti,
darujte Bogu, kot da bi bili pri molitvi. Če zaradi službe ubogim opustite molitev, ne bodite
vznemirjeni in ne mislite, da ste grešili. Saj ne
zanemarimo Boga, če se zaradi njega od njega
oddaljimo, ko namreč eno božje delo opustimo, da drugo podobno izvršimo.
Ko torej opustite molitev, da greste na pomoč kakšnemu bolniku, revežu, ne pozabite,
da prav s tem služite Bogu. Ljubezen je večja
kot vsa pravila in k njej mora biti vse usmerjeno; ker je torej tako visoka gospa, je treba narediti, kar ukazuje. Z obnovljeno srčno ljubeznijo
izkazujmo torej usluge revežem in iščimo tiste,
ki so najbolj zapuščeni, ker so naši gospodje in
gospodarji.
Iz spisov sv. Vincencija Pavelskega,
duhovnika

»Dopolnite moje veselje s tem, da ste
istih misli in iste ljubezni, ene duše in
enega mišljenja.« (Flp 2,2)

OZNANILA:

NAPOVEDNIK:

Danes obhajamo praznik vseh naših župnij,
celotne Cerkve. Še kako potrebujemo
pohvale, kaj šele Božje potrditve. Birma
gotovo je tak Božji namen. S hvaležnostjo
sprejmimo vsi, ki smo že birmani, to veselje
Duha, hkrati pa spremljajmo in potrjujmo
naše nove mlade kristjane. Hvala odboru
staršev, ključarjem, pevcem in v veliki meri
nosilcem, animatorjem ter opazovalcem.

NED, 1. 10. – kvatrna nedelja; 1. 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; ob
17h v E-domu pevske vaje vseh dekanijskih
pevskih zborov; ob 18h Urbanova ZS
PON, 2. 10. – po maši v SG delivci kruha; ob
19.30 prvo srečanje katehumenata
TOR, 3. 10. – po maši molitev za bolnike in
obisk bolnikov v bolnišnici; po 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; po maši v
E-domu priprava na krst
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
maši duhovna obnova in bdenje do 23h
SOB, 7. 10. – po 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 maše)
PON, 9. 10. – vrnitev romarjev iz Medžugorja
TOR, 10. 10. – 9h–11h in 15h–17h v ST delitev
hrane in oblačil Karitas; po maši molitev za
bolnike in obisk bolnikov v bolnišnici
SRE, 11. 10. – srečanje »Korošcev« v LJ
ČET, 12. 10. – ob 17h biblična; po maši v SG
srečanje katehistinj Koroškega naddekanata;
po maši srečanje koordinatorjev ZS
PET, 13. 10. – ob 18h na Razborju začetek
duhovnih vaj mladihA; ob 19h na Homcu
romarski shod; ob 19h Nežina ZS
SOB, 14. 10. – 9h–12h verouk na SE; po maši
Slomškova ZS; po maši ZS Sv. Duha
NED, 15. 10. – v SG blagoslov s Slomškovo
relikvijo; zaključek duhovnih vaj mladihA; ob
15.30 v SG Urškina ZS

Ta teden začenjamo z rednimi srečanji
katehumenov. Odrasli, ki želite vstopiti
v polnejši odnos s Kristusom in Njegovo
Cerkvijo,
vabljeni
na
1.
srečanje
katehumenata, ki bo jutri, 2. 10., ob 19.30 v
SG. Katehumenat ni namenjen samo prejemu
zakramentov, ampak predvsem vstopu v
iskren odnos do Boga.
S pastoralnim letom so se začele nedeljske
družinske maše, ki so vsako nedeljo ob
10h v SG. Želimo ustvariti prostor veselja
in slavljenja. Vsi, ki vas moti otroški živžav,
vabljeni k ostalim 5 mašam v naši Pastoralni
zvezi. Tisti pa, ki ne samo tolerirate, ampak
tudi podpirate mlade družine, vabljeni, da se
nam pridružite z bolj aktivnim sodelovanjem
(petje, branje, deljenje kruha). Če se
prepoznate v kakšni od teh vlog, nagovorite
ali župnika ali katerega že sodelujočega v
naših župnijah. Dobrodošli!
V koledarju boste spet videvali kratico MMM.
Gre za mesečne mladinske maše, ki bodo na
1. petke v dvorani E-doma. Pred tem bo od
16h naprej priložnost za sv. spoved in molitev
pred Najsvetejšim v cerkvi, po maši v E-domu
pa bo kratek nagovor na aktualne teme.
Potem pa sledi češčenje Najsvetejšega do
23h. Vabljeni.

Ljubimo Boga, bratje moji, toda z delom svojih rok in v potu svojega obraza!
(sv. Vincencij Pavelski)

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

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

ponedelj
ek
2. 10. 2017

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; za
notranji mir
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
18:30 – SG: za +Marijo Golob; za +Vinka Kneza (obl.)
19:30 – TROBLJE: za +Angelo (obl.), Roziko, Lucijo in Alojza Ajtnik

Angeli varuhi

torek

3. 10. 2017

18:30 – SG: za +Julijano Pušnik; za +Danijela Kovača (4. obl.); za + Marijo Goljat (5. obl.)

Frančišek Borgia

sreda

4. 10. 2017

7:00 – SG: za +Branka Kramljaka

četrtek

18:30 – SG: za +Karola Glušiča (roj. d.); za nove misijonske poklice in za slovenske
misijonarje; za +Frančiška Juvana in starše Ješovnik
19:30 – PAMEČE: za +Bogdana in Lazarja Stojanovič (obl.); za +starše Polak in brata
Jožeta; za +Elizabeto in Mihaela Senica; za +Jožefa in Angelo Cehner (obl.)

Frančišek Asiški

5. 10. 2017
Faustina
Kowalska

petek

6. 10. 2017

18:30 – E-dom: za +Zofijo Rotovnik (obl.) in sorodnike; za duše v vicah

Bruno

sobota
7. 10. 2017
Rožnovenska
Mati Božja

nedelja

8. 10. 2017
27. med
letom

18:30 – SG: za +Romana Štumbergerja (22. obl.); za +Marijo Valant; za +Konečnikove
starše
7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Maksa Uršnika; za
+Franca Kneza (god in roj. d.) in sestro Tončko
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Antona (34. obl.)
ter starše Veroniko in Dominika Robin; za +Petra Popiča; za +Marijo Gams; za +Marijo
Gorjup
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Emila Vogrina (8.
dan); za +Otmarja Grila in Maksimilijana Kontarščaka
10:00 – SG: za +Ivana (obl.), Antona in Angelo Mozgan; za +Hedo Sušec; za +Julijano
Jamnik (obl.); za +Maksa Čerenaka; za +starše Anta in Jozefino Nakić (obl.) ter sorodnike
15:00 – SELE: [dekanijsko srečanje pevskih zborov] za žive in pokojne župljane in
dobrotnike župnije; za +Cirilo in Stanka Tamše ter vse Repnikove; za +Antona in Pavlo
Grešovnik ter vse Vodovnikove; za +Faniko in Simona Brusnik, sina Slavka ter vse
Ravnjakove
18:30 – SG: za +Cecilijo Zbičajnik

ZAKRAMENTI:

Med kristjane smo sprejeli Izo Šrimpf,
Lana Matijeviča, Nika Večka in Tina
Jeseničnika. Molimo za mlade družine.

POGREBI:

V Pamečah smo se poslovili
od Emila Vogrina. Gospod,
daj mu večni mir in pokoj.

NABIRKE: (preštejejo jih ključarji):

V nedeljo, 24. 9., ste darovali: na Kremžarjevem vrhu 133,20 €, na Selah 32,80 €, v
SG 415,37 €, v Starem trgu ni podatka. Bog
povrni vsem dobrotnikom!

