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Z VESELJEM POJTE BOGU!
Slavite Gospoda s citrami, igrajte mu na
harfo z deseterimi strunami. Pojte mu novo
pesem. Slecite starega človeka! Poznate novo
pesem: novega človeka, novo zavezo, novo
pesem. Nova pesem nima nobene zveze s
starim človekom. Ne doumeš je, če nisi novi
človek, po milosti rešen ostarelosti in odslej
prištet k novi zavezi nebeškega kraljestva. K
njemu koprni naše srce in poje novo pesem.
Toda te nove pesmi ne pojmo z grlom ali z
jezikom, marveč z življenjem.
Pojte mu novo pesem, glasno mu pojte! Pa se
sprašuje vsakdo, kako neki naj poje. Poj mu, a
nikar slabo! Nima rad, če žalimo njegov posluh.
Zato le dobro pojte, bratje! Če ti, recimo, naročijo peti pred kakim glasbeno izobraženim
poslušalcem, češ, poj, da se izkažeš pred njim,
se bojiš zameriti umetniku, če ti manjka glasbene vzgoje. Veščak bo namreč opazil tvoje
napake, ki jih neizvedenec niti ne sluti. Kdo bi
se potem upal izkazati z dobrim petjem pred
Bogom, ki tako strogo sodi glede pevca, tako
globoko vidi v vse okoliščine in tako tenko
prisluškuje. Kdaj se ti bo posrečil tako izvrsten
pevski nastop, da se v nobeni točki ne boš zameril tako popolnemu posluhu?
Poslušaj me, pokazal ti bom neki način

petja: Ne vbadaj se s težavami zaradi besed, kot da naj bi z njimi očaral Boga. Poj
radostno! Dobro peti v hvalo Boga se pravi:
peti radostno. Kaj pa se pravi radovati se?
Razumi me! Kadar srce zares poje, besede ne
morejo izraziti napeva. Glej te, ki pojo med
žetvijo, trgatvijo ali pri kakem drugem delu,
ki jih docela zaposli: komaj so začeli izražati
veselje s pesmijo, že jih sila prekipevajočega
veselja žene, da puščajo ob strani izgovarjavo besed ter začno vriskati od veselja.
Vriskanje pa pomeni, da srce govori, česar usta niso v stanju izreči. In kdo more biti
bolj povod za veselje kot neizrekljivi Bog?
Neizrekljivo je tisto bitje, ki ga ne moreš
opredeliti, opisati z besedo. Če pa ga torej ne
moreš opisati in ne smeš zamolčati, kaj ti pa
še ostane razen radosti, tako da radost srca
prikipi na dan brez pomoči besed in da neizmerno veselje preskoči ozke meje besedi?
Glasno mu pojte, da bo donelo!

Iz razlage psalmov sv. Avguština, škofa
»Vi, bratje, pa niste v temi, da bi
vas ta dan presenetil kakor tat, saj
ste vsi sinovi luči in sinovi dneva.«
(1 Tes 5,4-5)

OZNANILA

NAPOVEDNIK:

Ob praznovanju velike dobrotnice sv. Elizabete smo
bili veseli gostov z Madžarske. Med njimi je bila tudi
veleposlanica z ambasade, s katero se dogovarjamo
za sodelovanje še naprej. Hvala Katoliškemu kulturnemu društvu sv. Uršule za vso pomoč in koordinacijo ter Mestni občini Slovenj Gradec za sodelovanje.
Prav tako hvala vsem župnijskim sodelavcem za pomoč pri pripravi praznovanja.
Včeraj je v E-domu lepo uspel moški zajtrk z gostom
Davidom Sipošem, v soboto, 25. 11. ob 7.45, pa bo v
E-domu še ženski zajtrk z gostjo Milado Kalezić – gledališko in filmsko igralko, dobitnico Borštnikovega
prstana, pričevalko. Prijave do 24. 11. na e-naslov
vaniakerbler@gmail.com. Drage žene in dekleta, privoščite si to darilo!
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).
Kmalu nas bo obiskal sv. Miklavž. Vse dobre ljudi
prosimo, da v času uradnih ur prinesete v župnišče
kakšne sladkarije in dobrote, da jih bo lahko Miklavž
velikodušno delil malim in velikim otrokom 
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 vaših izvodih verskega tiska vas bodo čakala
podrobna navodila.
V pisarni in zakristijah vseh župnij so na voljo Marijanski koledarji (2,5 €) in Družinske pratike (5,5 €). (Pred)
naročniki lahko v pisarni oz. pri poverjenikih prevzamete Mohorjevo zbirko.

»Vedno bolj in bolj mi vero utrjuj,
upanje, ljubezen v srcu pomnožuj.«
(sv. Tomaž Akvinski)
KONTAKT:

župnik SIMON POTNIK:
župnik ERNEST BERLOŽNIK:
župnijska pisarna:		

NED, 19. 11. – 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
PON, 20. 11. – ob 16h v SG tajništvo KKD sv. Uršule;
ob 17h delovno srečanje sodelujočih pri
miklavževanju; po sv. maši v SG hišna skupnost EL
TOR, 21. 11. – ob 17h v MB srečanje koroških študentov;
pri sv. maši praznovanje sv. Cecilije in po maši
pogostitev za pevce; po maši molitev za bolnike in
obisk bolnikov v bolnišnici
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 ST srečanje Kolpingove
družine; ob 18h v SG Miklavževa ZS; v ST začetek
jesenovanja za skavte VV
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
PON, 27. 11. – po maši v E-domu srečanje bralcev; ob
19.30 v župnišču DOD
TOR, 28. 11. – po maši molitev za bolnike in obisk
bolnikov v bolnišnici; po maši v E-domu srečanje
sodelavcev Karitas
SRE, 29. 11. – začetek 9-dnevnice v čast Brezmadežni;
romanje Karitas na Ponikvo in Klic dobrote
ČET, 30. 11. – ob 17h biblična; ob 17.30 v SG molitev za
duhovne poklice; po maši v SG koncert MoPZ Vres
PET, 1. 12. – obisk bolnikov po domovih s sv. Miklavžem
bo naslednji teden; 10h–11h v E-domu uradne
ure Karitas; ob 16h spovedni dan; ob 18h začetek
jesenovanja skavtov IV; ob 18.30 v E-domu MMM;
s sv. mašo in po njej srečanje s starši mladihA; po
maši duhovna obnova in bdenje do 23h
SOB, 2. 12. – po maši Anina ZS; po maši srečanje Mladih
parov
NED, 3. 12. – prva adventna, blagoslov adventnih
vencev pri vseh sv. mašah; Miklavž pri vseh sv.
mašah; po maši v ST druženje ob kavi in čaju

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 +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
NEDELJA 9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Antona Kašnika (obl.); za
+Ivico in Ivana Gostenčnik
19. 11. 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; za
33. med letom
+Majdo Krivec in njeno mamo Terezijo Očko; za +Anko Marzelj (obl.)
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
ponedeljek 17:30 – TROBLJE: za +Slavko Grešovnik
– SG: za +Edmunda, Rozalijo, Slavka, Mirka in Zdravka Haberman; za +Valentina Šarta; za
20. 11. 18:30
+Franca Prelogarja; za +Franca Strmčnika
Edmund

torek

18:30 – SG: za +Simona Gaberška; za +Alojzijo Šrimpf (obl.)

21. 11.
Darovanje
Device Marije

sreda

7:00 – SG: za duše v vicah; za +Franca Hovnika

22. 11.
Cecilija

četrtek

23. 11.
Klemen

petek

24. 11.

17:30 – PAMEČE: za +Emila Vogrina
18:30 – SG: za vse nesrečno umrle; za +očeta Ivana Konečnika (28. obl.), mamo Viktorijo, sestro Vido
Gril in vse Škofove
18:30 – SG: za zdravje in blagoslov v družini; za +Silva Laureta, obojne starše in sorodnike; za
+bratranca in sorodnike

Vietnamski
mučenci

sobota

18:30 – SG: za +Elizabeto in Marijo Praper; za +Avguština Virtiča (8. dan)

25. 11.
Katarina

NEDELJA

26. 11.
34. med letom,
Kristus Kralj

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Urško Valentinčič Levovnik, Marijo
Libnik Osojnik Valentinčič in Alojza Valentinčiča; za +Jožefo Anderlič (6. obl.) in vse Anderličeve
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Viktorja Kovačiča (obl.) in starše
Kovačič in Hudolist; za +Pavlo Grešovnik
9:30 – TROBLJE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ivana Srnovršnika; za +Cecilijo
in Feliksa Laznik
10:00 – SG: za +Janka Kotnika; za +Marijo Linasi (4. obl.) in sorodnike; za +starša Ljubico in Fabijana
Matošević ter sorodnike; za +Jožeta in Francko Šerbel ter Toneta Knapa; za +Branka Štamulaka; za
+Majdo in Jožeta Vreznik ter Alojzijo in Franca Plazovnik
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Feliksa in Štefko Krivonog ter
sina, hčerke in zete
18:30 – SG: za +Rafka Vranjeka (obl.) in obojne starše ter brate; za +Jožeta in Štefko Pačnik

POGREBI:
V Starem trgu smo se poslovili od Miroslava
Kramljaka in Avguština Virtiča.
Gospod, daj rajnim večni mir in pokoj in
večna luč naj jim sveti.

NABIRKE: (preštejejo ključarji)
V nedeljo, 12. 11., ste darovali:
v Pamečah ni podatka, na Selah 24,28 €,
v SG 355,55 €, v Starem trgu 66,51 €.
Bog povrni vsem dobrotnikom!

