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A JAZ SEM V MISIJONU? …
Čisto resno se to vsak dan bolj sprašujem. Da
ne bo kdo narobe razumel, nobenih dvomov okrog tega, a je prav, da sem tu. Ampak misijon naj
bi bil po definiciji širjenje krščanske vere med nekristjani. Če dodam k temu še nekatere predstave
ljudi pri nas, naj bi bilo to nevarno početje, nezaupljivi domačini te lahko v najslabšem primeru
tudi pojejo. Sploh pa je nekaterim sporno, da bi
ljudem pomagal kot kristjan in jim »vsiljeval« svojo vero. Morda bi res lahko zatajil samega sebe in
jim pomagal kar tako, zgolj iz človekoljubnih namenov, kot to počne velika večina Evropejcev.
Misijon je tako in tako odprt za vsakogar, ne
glede na veroizpoved. Ljudje pač prepoznavajo
dela in se tako spreobračajo, če želijo. Vprašanje,
ali sem res v misijonu, pa se mi poraja ob ugotovitvi, da tu bolj težko širim svojo vero, kvečjemu
se lahko napajam ob njihovi. Danes sem šel z duhovnikom malo ven iz mesta, na eno podružnico.
Ljudje so kleče molili rožni venec, dokler je prišel
duhovnik, šele nato so se usedli in nadaljevali z
molitvijo. Maša tu je bila »zelo preprosta«, pa vseeno precej daljša od nase. V Dilli traja dve uri, pa
se nikomur ne mudi, res so vsi veseli, da so lahko
tu. Otroci te še dojemajo kot nekoga, ki bi lahko
delil čokoladice, med malo starejšimi in odraslimi
pa kot »misijonar« povsod doživljaš iskreno hvaležnost, da si tu in pomagaš (pa čeprav je moje
delo predvsem pomoč rektorju centra, tako da ga
večina niti ne more opaziti). Ali si katoličan, je eno
prvih vprašanj, ki ga postavijo, in sami s ponosom
povejo, kaj so.

Če torej povzamem njihove lastnosti: veselje, navdušenje, hvaležnost, javno izpovedovanje
vere ..., imam kar malo slabo vest, da sem na počitnicah od misijonarjenja, medtem ko vi garate dalje. Naslednjič grem na Islandijo, tam menda 0,0
% mladih verjame v Boga. Križ pa imajo v državni
zastavi. Samo nam se zdi, da tam nimamo kaj misijonariti, ker so »bolj razviti«. Res bo morala naša
Cerkev na novo določiti misijonska področja.
Da ne bo vse tako olepšano, dejansko so potrebe po pomoči tu zelo velike, predvsem na področju izobraževanja. Za hrano se gre, ampak dati
ljudem možnost, da si jo sami zaslužijo, je večji
izziv. Tu vidiš, da so naša pomoč in prispevki kapljica v morje. Ampak morje je sestavljeno iz kapljic. Skrbi me samo, da bi jim skupaj z razvojem
uspeli izvoziti tudi naš občutek za »zdravo mero
pri verskih vprašanjih« in tisto »primerno količino
dvoma«, ki nas dela »bolj razumske« od njih.
Skratka, dogaja se, znotraj še bolj kot zunaj.
Tisti, ki so mislili, da bom kar tu ostal: duh misijona me res prevzema, ampak glede na napisano lahko vidite, da me ta duh močno vleče nazaj.
Ampak prej še nekaj tednov napajanja ob Gospodu, ki ga slavijo vsi narodi.

Matej Jamnik
»Naj spoznajo od sončnega
vzhoda do zahoda, da ni nobenega razen mene, jaz sem Gospod
in drugega ni.« (Iz 45,6)

OZNANILA

NAPOVEDNIK:
NED, 22. 10. – misijonska nedelja; v ST blagoslov
s Slomškovo relikvijo; po 10. maši v SG
informativno srečanje mladih parov; ob
10.30 s sv. mašo na Razborju zaključek DV 7.
in 8. r. (I. termin); ob 19h v SG Rokova ZS
PON, 23. 10. – ob 20.15 Korneva
TOR, 24. 10. – po maši molitev za bolnike in
obisk bolnikov v bolnišnici
SRE, 25. 10. – ob 17h v Celju biblična šola
ČET, 26. 10. – ob 17h biblična; po sv. maši nosilci VS
PET, 27. 10. – Kolpingov molitveni dan; ob 15h
kateheza za Sončke; ob 18h v ST Rada živim
SOB, 28. 10. – ob 18h informativno srečanje nove
zakonske skupine; ob 19.30 v cerkvi sv. Eliza
bete mednarodni koncert cerkvene glasbe
NED, 29. 10. – prestavitev ure na zimski čas
(spimo eno uro dlje ); nedelja Pastir.si;
ob 15.30 Urškina ZS; ob 17h v E-domu
molitev z žalujočimi
TOR, 31. 10. – ni uradnih ur; po maši molitev za
bolnike in obisk bolnikov v bolnišnici
SRE, 1. 11. – Vsi sveti
ČET, 2. 11. – ob 17h biblična; ob 17.30 v SG
molitev za duhovne poklice; po sv. maši v
E-domu priprava na krst
PET, 3. 11. – prvi petek; obisk bolnikov po
domovih; ob 16h spovedni dan;
po maši mladiA
SOB, 4. 11. – ob 9h v E-domu delavnica Družina,
internet in ekrani (predava Benjamin
Lesjak); po maši Anina ZS
NED, 5. 11. – zahvalna nedelja; v ST po maši
druženje ob kavi in čaju

Človek, ki kroti svoje strasti, je gospodar samega sebe. Lahko jih vodi ali pa
ga te zasužnjujejo. Bolje je biti kladivo, kakor pa nakovalo.
(sv. Dominik)

KONTAKT:

župnik SIMON POTNIK:
župnik ERNEST BERLOŽNIK:
župnijska pisarna:		

Ta teden se je končala velika delovna akcija. Hvala
vsem skrbnim in dobrim ljudem, ki so pomagali v Starem trgu in v Slovenj Gradcu. Zdaj bomo bolj mirno
pričakovali hladno zimo 
Na poti osebnega zorenja in spoznavanja se je pojavila potreba, da se srečamo tudi mladi pari. Prvo
informativno srečanje je to nedeljo po 10. maši, namenjeno pa je predvsem parom, ki še ne živijo skupaj
in želijo prehoditi del poti tudi s podobno mislečimi
iščočimi.
Biblična šola Evangelium gaudii bo letos posvečena
temi Izzivi in preizkušnje občestva (1 Kor 5–10). Srečanja bodo vsako 4. sredo v mesecu 17h–19.30 pri
Sv. Jožefu v Celju, prvo srečanje bo to sredo, 25. 10.
Vodi: prof. dr. Maksimilijan Matjaž. Prijave zbiramo v
župnijski pisarni.
Vstopili smo v novo veroučno leto, zato je pri mašah tudi vedno več otrok. Da bo vsem lažje, še nekaj
preprostih navodil: Prosimo starše, da otrok samih
nikakor ne puščate na kor. Če pri mašah poje otroški
zborček, lahko napotite otroka v prednje klopi, da bo
lažje sodeloval. Po maši počakamo v klopeh, dokler
pevci ne odpojejo pesmi, šele nato se otroci razvrstijo
v zakristijo po liturgične listke. Ti listki so mišljeni bolj
kot spodbuda kakor kontrola, pa vendar … Listkov
ne delimo staršem ali drugim sorodnikom, ampak
otrokom samim. Dobijo jih samo tisti, ki imajo liturgične zvezke, mlajši bratci in sestrice dobijo druge
podobice. Otrokom, ki so med mašo zunaj in potem
prihitijo na koncu maše v cerkev, liturgičnih listkov ne
bomo dali! Če je otrok bolan ali pri maši drugje, starši
v liturgični zvezek namesto listka zapišejo to obvestilo z lastnim podpisom. Bodite uvidevni do delivcev
listkov, ker morajo le-ti tudi spoštovati ta pravila. Hvala za razumevanje.
Ob koncu letošnjih počitnic se je župnik Simon z
manjšo skupino ustavil v Lurdu. S tega romanja so
prinesli nekaj lurške vode. Kdor želi, se lahko oglasi ob
uradnih urah v župnišču s svojo stekleničko in dobi
nekaj te vode.

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 +Frančiško Cesar, očeta
Ferdinanda in oba brata; za +sestro Barbaro in moža Jožeta Ras; za +Katico in Vilija Dreu ter
stare starše Dreu in Trpin
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Urbana in Pavlo Prednik
NEDELJA
(obl.); za +Marijo Hajnže
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Vinka Pačnika;
22. 10. za +Bernardo (4. obl.) in Karlija Stradovnik
10:00 – SG: za +Jožico Kotnik; za +starša Leopolda in Pavliko Lah, stare starše Leopolda in
Lucijo, Butolenove ter vse rajne; za +Felicito Jeseničnik; za +Franca Grilca (10. obl.) in starše
29. med letom,
ter Elizabeto Poberžnik (roj. d.) in Nika Grilca; za +Jožefo Pogorelčnik (obl.) in Miha, starše
misijonska
Srebrovič ter Marijo Škvorc; za +mamo Terezino Kun ter Tiniko in Mirka Areh
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; v zahvalo; za +Štefana
Krančana in Janeza Kamnika ter vse Blatnikove
18:30 – SG: za +Emilijo, Jožeta in Zmaga Gumze ter Alojza in Francko Maurič
ponedeljek 18:30 – SG: za +Ivana in Karolino Miler; za +Janka Hovnika in za zdravje
19:30 – TROBLJE: za +Marijo Vaukan (roj. d.); za +Ivano in Karla Kavnik

23. 10.

Janez Kapistran

torek

24. 10.

18:30 – SG: za +Ivana Bunderla (8. dan)
19:30 – ST. TRG: za duše v vicah; za +Marijo Gorjup; za +Janeza Kamnika

Anton Marija
Claret

7:00 – SG: za +moža Ivana in Franca Klug; za +Gvida in Faniko Beliš (obl.)

sreda

25. 10.
Darija

četrtek

26. 10.

18:30 – SG: za +starše Marijo in Viktorja Čevnik ter sorodnike
19:30 – PAMEČE: za +Matjaža, Frido in Viktorja Paradiž

Lucijan

18:30 – SG: za +Ivana Sedarja (obl.) in sorodnike; za +starše Perše in Vaukan ter brate in sestre

petek

27. 10.
Sabina

sobota

28. 10.

18:30 – SG: za +Simona Gaberška; za +Rozalijo in Ivana (roj. d.) Orešnik;
za +Toma Štumpfla (6. obl.); za +Vido Klemen (roj. d.)

Simon in Juda
Tadej

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +starše Friškovec in starše
Senekovič
NEDELJA 8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Sandija Plešeja;
za +Marijo Verhovnik (1. obl.)
9:30
– TROBLJE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Tadeja in sorodnike
29. 10.
Kokalj in Laznik; za +Ivana Srnovršnika; za žive in pokojne molivce 1. rože živega rožnega
venca; za +Valdo Pogač (2. obl.)
30. med letom, 10:00 – SG: za +Urbana Ažnoha; za +Ivana Pajerja; za +Janeza Pogorevca (3. obl.) in za zdravje
žegnanjska
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Pavlo Grešovnik in vse
sorodnike; za +Janeza Zagernika in vse Grobelnikove
18:30 – SG: za +Borisa Grila; za +Alojzijo Pogorevčnik

ZAKRAMENTI:

POGREBI:

NABIRKE: (preštejejo ključarji)

Zakrament sv. krsta
sta prejeli Naja Lakovšek
in Špela Kavnik.
Molimo za mladi družini

V Slovenj Gradcu
smo se poslovili
od Ivana Bunderla.
Gospod, daj mu večni mir in pokoj.

V nedeljo, 15. 10., ste darovali:
v Pamečah 82,14 €, na Selah 28,61 €,
v SG 464,18 €, v Starem trgu 74,26 €.
Bog povrni vsem dobrotnikom!

