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GOVORI TAKO, KAKOR DELAŠ
Priznam, slabotni smo. Toda Gospod
nam daje vse potrebne pripomočke. Če le
hočemo, si lahko pomagamo. Duhovnik
naj živi neoporečno, angelsko čisto življenje, kakor se spodobi, toda naj ne zanemari ustreznih pripomočkov, kakor posta in
molitev; naj se izogiblje slabe druščine in
nevarnih poznanstev.
Ta ali oni se pritožuje, da se mu prebudi
sto in sto misli, ki ga raztresajo, čim stopi v
kor k molitvi ali gre maševat. Kaj pa je počel v zakristiji, preden je stopil v kor ali šel
maševat? Se je kaj pripravil? Kaj je naredil
zato, da bi bil zbran?
Bi rad zvedel, kako boš napredoval v
krepostih in, če si bil že kdaj v koru zbran,
kako bi postal še pozornejši, da bo tvoja
služba ljubša Bogu? Poslušaj! Če se je v tebi
že vnel kak plamenček božje ljubezni, se z
njim ne ponašaj. Ne izpostavljaj ga vetru.
Zapri vrata srca, da se ne ohladi. Kolikor
moreš, se varuj raztresenosti.
Ostani z Bogom zbran in varuj se praznih pomenkov! Dolžan si poučevati in pridigati? Potrudi se, da najprej sam izpolniš,
kar zahteva tvoj poklic. Sam vse uresniči!
Pridigaj z vsakdanjim življenjem! Naj vidijo,

da sam delaš, kar drugim govoriš. Potem
ne bodo godrnjali in zmajevali z glavo nad
tvojimi besedami. Skrbiš za duše? Ne zanemari sam sebe in ne daj se drugim tako
brez mere, da zate nič ne ostane. Seveda
moraš misliti na duše, ki zanje skrbiš, a pri
tem nase le nikar ne pozabi.
Vedite, bratje, cerkvenim ljudem ni nič
potrebnejše kot premišljevalna molitev pred
vsako nalogo, med delom in po končanem
opravilu. Pel bom, pravi prerok, pa bom
razumel. Če deliš zakramente, brat, preudari,
kaj delaš! Če mašuješ, pomisli, kaj daruješ! Če
poješ v koru, se zavedaj, s kom govoriš in kaj!
Če skrbiš za duše, premisli, s kakšno krvjo so
očiščene. Vse naj se pri vas vrši v ljubezni. Tako
boš neštevilne težave, ki jih, hočeš nočeš,
srečuješ vsak dan (tako nam je pač usojeno),
lahko premagal. Tako bomo našli moči, da se
bo v nas in v drugih rodil Kristus.

Iz govora sv. Karla, škofa,
na zadnji milanski sinodi
»Tudi na zemlji nikomur ne pravite oče, kajti eden je vaš Oče, ta, ki
je v nebesih.« (Mt 23,9)

OZNANILA

NAPOVEDNIK:

Za letos smo zaključili obnovitvena dela na
strehi sv. Ane. S hvaležnostjo se obračamo na
vse, ki ste pristopili z darovi, svojim časom in
prijazno besedo. Po dogovoru z MŽPS-jem je
danes izjemoma zahvalna sv. maša pri sv. Ani,
prihodnjo nedeljo, 12. 11., pa bo zahvalna nedelja v Pamečah.
Hvala vsem, ki na današnjo zahvalno nedeljo
prinašate vrečke z darovi za pomoči potrebne.
Vsako leto se škof za 3 dni sreča s svojimi
duhovniki. Ta srečanja so namenjena povezovanju in utrjevanju vezi ter skupnemu pogledu naprej. Z g. Ernestom bova odsotna od
ponedeljka, 6., do srede, 8. 11. V ponedeljek in
torek bo v SG besedno bogoslužje, v sredo pa
doma ni sv. maše. Obrnete se lahko na pisarno.
V soboto, 18. 11., ob 7.45 bo v E-domu potekal moški zajtrk z gostom Davidom Sipošem
– filmskim režiserjem, sodelavcem Gregorja
Čušina, misijonarjem … Prijavite se do 17.
11. na e-naslov pkuhelnik@yahoo.com.
Teden dni kasneje, 25. 11. ob 7.45, bo v
E-domu ženski zajtrk z gostjo Milado Kalezić – gledališko in filmsko igralko, dobitnico
Borštnikovega prstana, pričevalko. Prijave do
24. 11. na e-naslov vaniakerbler@gmail.com.

Hvaljen, moj Gospod, v onih, ki
zaradi tvoje ljubezni odpuščajo,
in prenašajo slabosti in trpljenje.
Blagor njim, ki ostanejo v miru,
zakaj ti, Najvišji, jih boš kronal.
(sv. Frančišek Asiški)
KONTAKT:

župnik SIMON POTNIK:
župnik ERNEST BERLOŽNIK:
župnijska pisarna:		

NED, 5. 11. – zahvalna nedelja; nabirka Karitas;
v ST po maši druženje ob kavi in čaju
PON, 6. 11. – duhovniški dnevi (odsotnost
duhovnikov)
TOR, 7. 11. – po maši molitev za bolnike in
obisk bolnikov v bolnišnici; po maši v
E-domu Beseda življenja
ČET, 9. 11. – ob 17h biblična; po maši v E-domu
priprava na krst; po maši v E-domu
pogostitev za »Marte« (sodelavce Karitas)
PET, 10. 11. – ob 15h kateheza za Sončke;
ob 17h srečanje za starše prvoobhajancev;
ob 18h na Razborju začetek duhovnih vaj
za VS 7. in 8. r. (II. termin)
SOB, 11. 11. – ob 9h verouk na SE; ob 14h v
E-domu VIL; po maši Slomškova ZS;
po maši ZS Sv. Duha
NED, 12. 11. – ob 10.30 s sv. mašo na Razborju
zaključek duhovnih vaj; ob 17h Urbanova ZS
TOR, 14. 11. – od 9h do 11h in od 15h do 17h v
ST delitev hrane in oblačil Karitas; po maši
molitev za bolnike in obisk bolnikov v
bolnišnici; po maši v SG MŽPS (v cerkvi)
SRE, 15. 11. – ob 19h kateheti
ČET, 16. 11. – ob 17h biblična; po maši v
E-domu SPO (skupina za pastoralo odraslih)
PET, 17. 11. – ob 18h na Razborju začetek
duhovnih vaj za VS 7. in 8. r. (III. termin);
po maši mladiA; po maši v cerkvi sv.
Elizabete koncert akademskega pevskega
zbora z Madžarske
SOB, 18. 11. – ob 7.45 v E-domu moški zajtrk;
ob 9h verouk v ST
NED, 19. 11. – krstna nedelja v vseh župnijah (v
SG samo po 1. maši); ob 10h lepa nedelja
v SG; ob 10.30 s sv. mašo na Razborju
zaključek duhovnih vaj; ob 15.30 Urškina
ZS; ob 19h Nežina 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 +starše Martina in
Marijo Slivnik, moža Karla in teto Tilko; v zahvalo za vse dobro
NEDELJA 8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Marijo Hajnže
9:30 – SV. ANA: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Konrada
5. 11.
Nagliča; za +Jurija (obl.) in Angelo Šavc
10:00 – SG: za +Emilijo Gumze (obl.); za +Milovana Dujmovića in sorodnike; za +starše
Mija in Ano Bilobrk; za +Vinka Košutnika
31. med letom,
zahvalna
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ano Hovnik in
vse Mlačnikove
18:30 – SG: za +Dragico Andrejc; za Terezijo in Pavla Smolnikar
ponedeljek 18:30 – SG: [besedno bogoslužje] za +Ota Ažnoha (roj. d.); za +Ančko Plešnik,
moža Viktorja, starše Logar in mamo Drofelnik
6. 11.
Lenart

torek

7. 11.

18:30 – SG: [besedno bogoslužje] za +Franca (obl.) in Angelo Čevnik;
za +Stanislava Mariča

Engelbert,
Ernest

sreda

8. 11.

zaradi srečanja škofa z duhovniki doma ni sv. maše

Bogomir

četrtek

9. 11.
Teodor

petek

10. 11.
Leon Veliki

sobota

17:30 – PAMEČE: za +Marijo in Pavla Račnik; za +Ferdinanda Javornika (obl.);
za +Miro Čevnik
18:30 – SG: za +mamo Gelco Libnik in strica Ivana Milerja
9:00 – dom starostnikov: za +Martino in Ivana Ajtnik
18:30 – SG: v zahvalo za 50 let življenja ter s prošnjo za zdravje in blagoslov v družini;
za +Štefana Blažuna; za +Gojka Bjeladinoviča
18:30 – SG: za +Mihaela Pivca, Hildo Skaza in sorodnike; za duše v vicah

11. 11.
Martin

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +moža Franca in
Pavlo Špegel (obl.) ter za Gustija Kneza; za +Maksa Vranceta (8. dan)
NEDELJA
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Jožeta
12. 11. Verboleta (obl.); za +Franca (5. obl.) in Berto Goličnik
10:00 – SG: za +Justino in Martina Pogladič; za +Draga Topića (obl.); za +Rozalijo
Mravljak
32. med letom
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Frančka Kotnika
(obl.) in vse Logove
18:30 – SG: za +Betko Božank
ZAKRAMENTI:
Zakrament sv.
krsta so prejeli
Lija Kobal, Adam
Brajnik, Aleks Sinreih
in Mark Iljkić.
Molimo za mlade družine.

POGREBI:
V Starem trgu
smo se poslovili
od Maksimilijana
Vranceta.
Gospod, daj mu večni mir in
pokoj in večna luč naj mu sveti.

NABIRKE: (preštejejo ključarji)
V nedeljo, 29. 10.,
ste za Pastir.si darovali:
v Pamečah 173,52 €, na
Selah 49,74 €, v SG 622,71 €,
v Starem trgu 73,51 €.
Bog povrni vsem dobrotnikom!

