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ELIZABETA JE V REVEŽIH PREPOZNALA IN
LJUBILA KRISTUSA
Elizabeta je takoj začela sloveti po krepostnih delih. Vse svoje življenje je bila tolažnica revnih, zdaj pa se je vsa posvetila skrbi za
lačne. Ukazala je, naj zgradijo ob njenem gradu
bolnišnico, v katero je sprejemala mnogo bolnih in onemoglih. Tam je tudi mnogim, ki so
prosili vbogajme, razdeljevala miloščino, pa ne
le tam, ampak po vseh posestvih in ozemlju,
kjer je imel oblast njen mož. Svoje dohodke
od štirih kneževin svojega moža je tako izčrpala, da je končno prodala tudi vso opravo
in vse dragocene obleke za potrebe revežev.
Imela je navado, da je dvakrat na dan, zjutraj in zvečer, osebno obiskala vse svoje bolnike;
osebno je skrbela za one, ki so bili med njimi bolj
odvratni; ene je dvigala, drugim postiljala, spet
druge nosila in opravljala še druga človekoljubna dela. Pri vsem tem jo je podpiral njen mož
blagega spomina. Ko pa ji je ta umrl, me je sama
– v hrepenenju po najvišji popolnosti – jokajoč
prosila, naj ji dovolim prosjačiti od hiše do hiše.
Na sam veliki petek, ko so oltarji razkriti,
je položila roke na oltar v neki kapeli svojega
kraja, kamor je poklicala Manjše brate, ter se
je vpričo nekaterih odpovedala lastni volji in
vsemu posvetnemu sijaju ter onim stvarem,
o katerih je Zveličar v evangeliju svetoval, naj
jih zapustimo. Ker je videla, da bi jo lahko hrup
sveta in posvetna slava, katere je bila vajena,
ko je še živel njen mož, potegnili za seboj, je
šla proti moji volji za menoj v Marburg. Tam
je v mestu zgradila bolnišnico in sprejemala
vanjo bolne in onemogle; večje nesrečneže

in bolj zaničevane je celo vabila k svoji mizi.
Kljub tem njenim delom usmiljenja, Bog
mi je priča, sem redko videl ženo, ki bi bolj
gojila molitveno življenje; nekateri redovniki so često videli, kako ji je čudovito žarel obraz, ko je prišla na skrivnem molit, in
kakor da so ji sončni žarki prihajali iz oči.
Pred smrtjo sem jo spovedal in, ko sem
jo vprašal, kaj bo z njenim imetjem in obleko, je odgovorila, da je že tako vse, kar so
mislili, da ima, last revežev. Prosila me je, naj
jim vse razdam razen preproste srajce, ki jo
je imela na sebi in v kateri je hotela biti pokopana. Po vsem tem je prejela Gospodovo
telo, nato pa se je do večera pogovarjala o
tem, kar je najlepšega slišala v pridigah. Nato
je vse okoli stoječe goreče priporočila Bogu
in kakor da bi sladko zaspala, je izdihnila.
Iz pisma, ki ga je pisal Konrad iz Marburga,
duhovni voditelj svete Elizabete,
papežu (leta 1232)

»Nočemo, bratje, da ne bi vi ničesar
vedeli o tem, kako je s tistimi, ki so
zaspali, tako da se ne boste vdajali
žalosti kakor drugi, ki nimajo upanja.« (1 Tes 4,13)

OZNANILA:

NAPOVEDNIK:

17. novembra goduje velika dobrotnica sv.
Elizabeta. Ob tej priložnosti smo se povezali
z madžarsko ambasado. Zato bo v petek, 17.
11., ob 18.30 slovesno somaševanje z našim
škofom in morda tudi madžarskim kardinalom.
Po sv. maši bo sledil koncert sakralne glasbe
na čast sv. Elizabeti. Prepeval bo pevski zbor
Oddelka za cerkveno glasbo Akademije za
glasbo Franca Liszta iz Budimpešte.

NED, 12. 11. – ob 10.30 s sv. mašo na Razborju
zaključek duhovnih vaj
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); ob
18.30 v SG slovesno somaševanje ob godu
sv. Elizabete; po maši mladiA; ob 19.30 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 17h
Urbanova ZS; ob 19h Nežina ZS
PON, 20. 11. – ob 19h v E-domu srečanje bralcev;
po sv. maši v SG hišna skupnost EL
TOR, 21. 11. – v MB srečanje koroških študentov;
po maši molitev za bolnike in obisk bolnikov v
bolnišnici; pri sv. maši praznovanje sv. Cecilije
in po maši pogostitev za pevce
SRE, 22. 11. – ob 17h v Celju biblična šola (odhod
iz SG ob 15.30)
ČET, 23. 11. – ob 17h v SG biblična; po sv. maši v
SG srečanje nosilcev VS
PET, 24. 11. – ob 18h na Homcu začetek
duhovnih vaj za Sončke in ostale veroučence;
ob 18h na Selah začetek duhovnih vaj za 9.
razred; ob 18h v ST Rada živim; ob 18h v SG
Miklavževa ZS; v ST začetek jesenovanja za
skavte
SOB, 25. 11. – ob 7.45 v E-domu ženski zajtrk;
8h–11h srečanje skavtov (PP); srečanje SKVO;
v MB obvezno izobraževanje za organiste
NED, 26. 11. – zaključek duhovnih vaj na
Homcu; zaključek duhovnih vaj na Selah; ob
17h v E-domu molitev z žalujočimi; ob 19h v
SG Rokova ZS

Ob tej priložnosti tudi naprošamo gospodinje
in gospodarje za pomoč pri pripravi
praznovanja lepe nedelje, ki bo 19. novembra.
Pecivo in druge darove lahko prinesete v
soboto, 18. 11., od 18h do 19.30 v E-dom.
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.
29. novembra 2017 Karitas vabi na romanje
Klic dobrote in na Ponikvo. Odhod z
Vorančevega trga ob 9h, cena cca 10 €. Prijave
zbira Marija Klug (051 270 710).
Po sklepu MŽPS-ja in podobni praksi
nekaterih župnij prehajamo letos na
drugačen način rokovanja z verskim tiskom.
Vse naročnine, ki so prek župnije, bodo s
1. 1. 2018 preusmerjene na naročnino po
pošti. Za pomoč pri spremembi bomo na
voljo sodelavci v pisarni. V naslednji številki
verskega tiska dobite podrobna navodila.

»Živeti hočem, kakor je Bogu všeč; ali je to drugim všeč ali ne, tega mi ni mar.«
(sv. Stanislav Kostka)
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

12. 11. 2017
32. med letom

ponedeljek
13. 11. 2017

Stanislav Kostka

torek

14. 11. 2017
Jožef Pignatelli

sreda

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)
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Jožeta
Verboleta (obl.); za +Franca (5. obl.) in Berto Goličnik
10:00 – SG: za +Justino in Martina Pogladič; za +Draga Topića (obl.); za +Rozalijo
Mravljak
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Frančka
Kotnika (obl.) in vse Logove
18:30 – SG: za +Betko Božank
17:30 – TROBLJE: za +Slavko Grešovnik (30. dan); za +Antona Jevšenaka
18:30 – SG: za +Stanislava Mariča; za duše v vicah
17:30 – ST. TRG: za +Marijo Hajnže (obl.); za +Marijo Podgoršek
18:30 – SG: za +Jureta Grosa (3. obl.); za +sestre Kopriva

15. 11. 2017

7:00 – SG: za dva pokojna fanta, žrtvi vrstniškega nasilja

četrtek

17:30 – PAMEČE: za +Jožefa Kolarja (8. dan); za +Elizabeto in Mihaela Senica
18:30 – SG: za +Ivana Pačnika (3. obl.) in starše; za +Jožefa Rotovnika in sorodnike;
za +Štefana Krenkerja

Albert Veliki

16. 11. 2017

Marjeta Škotska

petek

17. 11. 2017

Elizabeta Ogrska

sobota

18. 11. 2017

18:30 – SG: za +Elizabeto Pušnik; naj Božja Mati Marija spremlja in izprosi zdravje
hčerki in vso srečo za njeno življenje
18:30 – SG: za +Viktorijo Poplas

Odon

nedelja

19. 11. 2017
33. med letom

POGREBI:

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ota Štalekerja (8.
obl.); za ženino zdravje; za +Ota Bricmana (obl.), Marijo in Anito
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Marijo Gams;
za +Angelo Jehart; za +Darka Lenarta; za +starše Elizabeto in Ivana Smrtnik in
sorodnike Smrtnik in Jehart
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Antona
Kašnika (obl.); za +Ivico in Ivana Gostenčnik
10:00 – SG: [lepa nedelja] za +Jožico Kotnik; za +starše Marijo in Silvestra Čuješ; za
+Ivana Turičnika (roj. d. in god); za +Alojza Mauriča (obl.); za +Leopolda in Karla
Jamnika (god); za +Martino in Stanka Grilc in starše; za +Frido Hovnik (obl.), Marijo
Stopar in vse na Ješovnikovem domu umrle
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Avgusta
Kresnika, Ignaca Berložnika in vse Šularjeve
18:30 – SG: za +Franca Pogorevčnika; za +Marjano Plazovnik; za +Pavlino Krebl,
starše Verbole in pokojne otroke

V Slovenj Gradcu smo se poslovili od Vlada Pasariča in v
Pamečah od Jožefa Kolarja. Gospod, daj rajnim večni mir in
pokoj in večna luč naj jim sveti.

NABIRKE: (preštejejo jih ključarji):

V nedeljo, 5. 11., ste darovali: pri sv. Ani 318,31 €, na Selah
77,74 €, v SG 496,75 €, v Starem trgu 115,25 €. Bog povrni
vsem dobrotnikom!

