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BITI MORAMO PREPROSTI, PONIŽNI IN ČISTI
Nebeški Oče je po nadangelu Gabrijelu
napovedal, da si bo njegova Beseda, polna
veličastva, svetosti in slave privzela v sveti
in slavni Devici Mariji resnično telo človeške
krhkosti. Čeprav je bil nad vse bogat, je hotel
zase in za svojo sveto mater izbrati uboštvo.
Malo pred svojim trpljenjem je obhajal
zadnjo večerjo s svojimi učenci. Nato je molil k
Očetu: Oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo
mene. Vendar je položil svojo voljo v Očetovo
voljo. Očetova volja je bila, da njegov ljubljeni
in slavni Sin, ki nam ga je dal in se je za nas
rodil, daruje sam sebe kot krvavo žrtev in daritev na križu. Tega ni storil zase, ki je vse ustvaril, temveč za naše grehe, da bi nam zapustil
zgled, in bi hodili po njegovih stopinjah. Oče
zato hoče, da bi se vsi zveličali po njem in ga
prejemali s čistim srcem in telesom.
Kako srečni in blaženi so vsi, ki ljubijo
Gospoda in živijo, kakor pravi sam Gospod
v evangeliju: Ljubi Gospoda, svojega Boga, z
vsem srcem in vso dušo in svojega bližnjega
kakor sam sebe. Ljubimo torej Boga in ga
molimo s čistim srcem in mislijo, kakor je
sam nadvse želel, ko je rekel: Pravi molivci
bodo častili Očeta v duhu in resnici. Vsi, ki ga
častijo, ga morajo moliti v duhu in resnici.
Zato ga hvalimo in molimo podnevi in po-

noči, rekoč: Oče naš, ki si v nebesih, zakaj treba je vedno moliti in se ne naveličati.
Poleg tega obrodimo vreden sad pokore,
ljubimo svoje bližnje kakor sami sebe. Bodimo dobrosrčni, bodimo ponižni in dajajmo
miloščino, ker ta očiščuje našo vest grehov.
Ljudje namreč vse izgubijo, kar zapustijo na
tem svetu. S seboj pa nesejo plačilo za ljubezen in za miloščino, ki so jo delili. Zanjo
Gospod daje nagrado in zasluženo plačilo.
Ne bodimo modri in razumni po človeško, temveč bodimo preprosti, ponižni
in čisti. Nikoli si ne smemo želeti, da bi se
povzdigovali nad druge, temveč bodimo
služabniki in podložni vsakemu človeškemu redu zaradi Gospoda. Na vseh, ki bodo
tako ravnali in vztrajali do konca, bo počival
Gospodov Duh in bo prebival in ostal v njih.
Otroci bodo nebeškega Očeta, ker izvršujejo
njegova dela, in so zaročenci, bratje in matere našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Iz pisma sv. Frančiška Asiškega
vsem vernikom
»In Božji mir, ki presega vsak um,
bo varoval vaša srca in vaše misli
v Kristusu Jezusu.« (Flp 4,7)

OZNANILA

NAPOVEDNIK:

Počasi bo en mesec, odkar na cerkvi
sv. Ane že potekajo obnovitvena dela.
Pridnim delavcem poleg Božjega blagoslova pomaga nekaj zavzetih domačinov in dobrih gospodinj. Hvala za sleherno pomoč in prispevek. Za kakšen
dar v obliki hrane in tudi denarnega prispevka se lahko obrnete na go. Andrejo
Šavc (031 604 806) ali svoj dar pustite v
vetrolovu župnišča v Pamečah.
Morda ste opazili, da smo v župnijski
cerkvi sv. Elizabete namestili novo
ozvočenje. Obstoječe je bilo že dokaj
dotrajano in je marsikdaj tudi že odpovedalo. Na vas se obračamo s prošnjo
za darove, ki jih lahko oddate v župnijski pisarni. Za vsak vaš dar iskren boglonaj.

Če Gospod dopusti, da te zadene kakšna težava, jo moraš prenašati dobrodušno in
hvaležno; misli si, da je v tvojo
korist in da si to morda zaslužil. Če pa ti Gospod podeli kakršenkoli uspeh, se mu moraš
ponižno zahvaliti; varuj se, da
ne bi zaradi tega postal slabši
iz nadutosti ali na kak drug
način, kajti ne smeš oporekati
Bogu njegovih darov in ga žaliti v zvezi z njimi.
(sv. Ludvik)
KONTAKT:

župnik SIMON POTNIK:
župnik ERNEST BERLOŽNIK:
župnijska pisarna:		

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; po maši v SG
srečanje MŽPS
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 15h kateheza za
Sončke; 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
PON, 16. 10. – ob 9h srečanje ekipa za romanja;
po sv. maši v SG srečanje bralcev; po sv. maši
srečanje hišne skupnosti EL
TOR, 17. 10. – po maši molitev za bolnike in
obisk bolnikov v bolnišnici; po maši srečanje
liturgične skupine
ČET, 19. 10. – ob 17h biblična; po sv. maši kateheti
PET, 20. 10. – ob 18h na Razborju začetek duhovnih vaj VS 7., 8. r. (I. termin); po maši mladi EL
SOB, 21. 10. – srečanje SKVO; 9h–12h verouk v
ST; ob 11h sv. maša na Uršlji gori; v E-domu
celodnevno izobraževanje sodelavcev Karitas;
po maši srečanje organistov in pevovodij
NED, 22. 10. – misijonska nedelja; v ST blagoslov s
Slomškovo relikvijo; ob 19h v SG Rokova ZS

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 +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
NEDELJA 9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Emila Vogrina (8. dan);
za +Otmarja Grila in Maksimilijana Kontarščaka; za +Vinka Hajtnika (obl.) in vse Hajtnikove
8. 10. 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
27. med letom 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
ponedeljek 18:30 – SG: za +Ladislava, Marico in Ivana Zdovc; za +Frančiško in Alojzija Kolar;
za +Darka Lenarta
9. 10.
19:30 – TROBLJE: za +Branko Ring
Dionizij

Florencij

18:30 – SG: za +Gojka Bjeladinoviča; za +Slavka Areha (obl.) in sorodnike;
za +Marijo (12. obl.) in Franja Povalej; za +Elizabeto Smrtnik (1. obl.)
19:30 – ST. TRG: za +Marijo Hajnže; za +Pavlo Grešovnik; za +Marijo Podgoršek

sreda

7:00 – SG: za duše v vicah

torek

10. 10.
11. 10.
Firmin

četrtek

12. 10.
Maksimilijan

18:30 – SG: po namenu; za +Bruna Konca (15. obl.) in Mio (5. obl.)
19:30 – PAMEČE: za +Ančko Plešnik in moža, za starše Logar ter žive in pokojne molivce 2.
rože živega rožnega venca
18:30 – SG: za +Avgusta Ternika

petek

13. 10.
Edvard

18:30 – SG: za +Branimiro Mirkac

sobota

14. 10.
Janez Oglivie

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Antu Kolaka (obl.);
v zahvalo za vse dobro
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Maksimilijana
Senico (roj. d. in god); za +Marico in Ivana Lahovnik
NEDELJA
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Rozalijo Apšner
15. 10. (1. obl.) in Ivana (31. obl.) ter sorodnike Apšner; za žive in pokojne molivce 4. rože živega
rožnega venca; za +Ano Pogač (30. dan)
10:00 – SG: za +Jožefa in Marijo Gradišnik; za +očeta Leopolda, mamo Pavlino Lah, starega
28. med letom,
očeta Leopolda Laha in vse prednike; za +Martina Debeljaka, za očeta Ivana in Elizabeto
Terezija Velika
Potočnik ter njuna sinova Ivana in Feliksa Potočnik
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Terezijo in Florjana
Hovnik ter vse Mlačnikove
18:30 – SG: za +Karolino Sušec; za +Pavlo Ledinek; za +Angelo Uršej

NABIRKE: (preštejejo ključarji)
V nedeljo, 1. 10., ste darovali: v Pamečah ni podatka, na Selah 44,87 €, v SG ni podatka €, v Starem trgu ni podatka.
Za Karitas ste na prvo nedeljo v mesecu namenili 451,39 €.
Bog povrni vsem dobrotnikom!

