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PRIDI TVOJE KRALJESTVO
Po besedi našega Gospoda in Odrešenika
božje kraljestvo ne prihaja tako, da bi vzbujalo
pozornost, in tudi ne bodo govorili: Glej, tukaj
je, ali: tam je, božje kraljestvo je namreč med
nami; kajti zelo blizu nam je beseda, v naših
ustih in v našem srcu. Zato pa tisti, ki prosi, da
bi prišlo božje kraljestvo, brez dvoma za tisto božje kraljestvo, ki ga ima v sebi, pravilno
prosi, da bi bilo vzpostavljeno in bi prinašalo
sadove ter se dovršilo. Kajti v vsakem izmed
svetih kraljuje Bog in vsak sveti se pokorava
duhovnim postavam Boga, ki v njem prebiva
kakor v dobro vodenem mestu. Navzoč je v
njem Oče in v tisti popolni duši skupaj z Očetom kraljuje Kristus v skladu s tistim stavkom:
Bova k njemu prišla in pri njem prebivala.
Tedaj bo torej ob našem stalnem napredovanju tisto božje kraljestvo, ki je v nas, dospelo do vrhunca; in spolnilo se bo tedaj tisto,
kar pravi apostol: Kristus si bo podvrgel vse
sovražnike in bo nato izročil kraljestvo Bogu
Očetu, da bo Bog vse v vsem. Zaradi tega nenehno molimo s tisto dušno prevzetostjo, ki
naj bi po Besedi postala božja, in naj govorimo našemu Očetu, ki je v nebesih: Posvečeno bodi tvoje ime, pridi tvoje kraljestvo.
Tudi tisto je treba umevati o božjem
kraljestvu: kakor nimata skupnega deleža pravica in krivica in kakor luč nima
zveze s temo in ni soglasja med Kristusom in Belialom, tako božje kraljestvo ne
more obstajati skupaj s kraljestvom greha.
Če torej hočemo, da bi Bog kraljeval v nas,
potem naj na noben način ne kraljuje greh v

našem umrljivem telesu; mrtvimo naj namreč
svoje ude, ki so na zemlji, in naj obrodimo sad
v Duhu; tako se bo v nas kakor v duhovnem
raju sprehajal Bog in bo samo on kraljeval v
nas skupaj s svojim Maziljencem, ki naj v nas
sede na desnico njegove duhovne moči, katero želimo prejeti; in naj sedi, dokler vsi njegovi
sovražniki, ki so v nas, ne postanejo podnožje
njegovih nog in bosta v nas izničena sleherno poglavarstvo in sleherna oblast in moč.
To se namreč more zgoditi v vsakomer
izmed nas in more kot zadnji sovražnik biti
uničena smrt: da bo tudi v nas Kristus govoril:
Smrt, kje je tvoje želo? Smrt, kje je tvoja zmaga?
Že sedaj naj si torej tisto, kar je v nas minljivega, nadene svetost in neminljivost; in umrljivo
naj si po uničenju smrti nadene Očetovo neumrljivost, da bo v nas kraljeval Bog in da bomo
tako živeli že v dobrinah prerojenja in vstajenja.
Iz knjižice Origena, duhovnika, O molitvi
(25. pogl.)

»Kajti on mora kraljevati, dokler ne
položi vseh sovražnikov pod njegove
noge. Kot zadnji sovražnik bo uničena smrt.« (1 Kor 15,25-26)

OZNANILA:

NAPOVEDNIK:

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 :)
Miklavž nas bo 5. 12. obiskal:
- v cerkvi v SG ob 16h (predšolski otroci) in ob
17h (I. triada)
- v bolnišnici ob 17.30
- na Selah pri sv. Miklavžu ob 17h

NED, 26. 11. – začetek tedna Karitas; 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; pri sv. maši 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; po maši
v ST druženje ob kavi in čaju
PON, 4. 12. – ob 19.30 srečanje ekipe Pastirja
TOR, 5. 12. – miklavževanje; ob 19.30 v ST 1.
adventno druženje (gosta: Benjamin in Janis
Hlastan)
SRE, 6. 12. – ob 9h rekolekcija v Pamečah
ČET, 7. 12. – ob 17h biblična; po sv. maši srečanje
delivcev obhajila; po sv. maši priprava na krst
PET, 8. 12. – praznik Brezmadežne; obisk
bolnikov s sv. Miklavžem
SOB, 9. 12. – 9h–12h verouk na Selah; ob 14h
ViL; ob 15h v SG duhovna obnova za delivce
obhajila; po maši ZS Sv. Duha; po maši
Slomškova ZS
NED, 10. 12. – Miklavževa nedelja pri sv.
Miklavžu; ob 17h Urbanova ZS

V sredo, 29. 11., začnemo 9-dnevnico v čast
Brezmadežni. Vabljeni k obredom, da bomo
res doživeli višek praznovanja 8. 12. in z Marijo
stopili v letošnji advent.
S prihodnjo nedeljo vstopamo v adventni
čas, ki nas vabi bližje, globlje … V spodbudo
in veselje zato vsako leto v Starem trgu
organiziramo adventna druženja. Na prvem
adventnem druženju bosta naša pričevalca
protestantski duhovnik Benjamin Hlastan in
njegova žena Janis, na drugem večeru bomo
deležni kateheze farmacevtke, družinske
terapevtke ter posvečene sestre skupnosti
Evaneglii Gaudium Anje Kastelic, na tretjem
pa bo svojo izkušnjo dvomesečnega laičnega
misijonarjenja v Etiopiji podelil nosilec VS
Matej Jamnik.
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.

»Nad teboj ni nobene oblasti in nobenega
božanstva. Ti si Gospod vsega, v vsem in po
vsem.«
(Origen)

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

26. 11. 2017
34. med letom

ponedeljek
27. 11. 2017
Virgil

torek

28. 11. 2017
Berta

sreda

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; za +Albina Nagliča in mamo Cecilijo
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Viktorja Kovačiča
(obl.) in starše Kovačič in Hudolist; za +Pavlo Grešovnik; za +Jožefa in Justino Lenart; za
zdravje prijatelja Blaža
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
17:30 – TROBLJE: za +Emila Šavca
18:30 – SG: za +sodelavki Ireno in Rozi; za +Ivana Bunderla (30. dan)
17:30 – ST. TRG: za duše v vicah; za +Petra Popiča
18:30 – SG: za +Branimiro Mirkac; za +Danico (obl.) in Mihaela Mihalič ter Antona
Štimnikarja; za +Štefana Stravnika (8. dan)

29. 11. 2017

7:00 – SG: za +Ivana in Marijo Poročnik

četrtek

17:30 – PAMEČE: za +Henrika Gregorja (8. dan); za +Vinka Pačnika (roj. d.); za +starše
Zorman, sina Petra, vse štiri brate in sestro; za +Janeza in Marijo Račnik ter brata Stanka
18:30 – SG: za +Ivana Lužnika (12. obl.) ter Terezijo in Jakoba Penšek

Radogost

30. 11. 2017
Andrej

petek

1. 12. 2017

18:30 – E-dom: za +Andreja Perkuša

Edmund

sobota

2. 12. 2017
Vivijana

nedelja

3. 12. 2017
1. adventna

POGREBI:

18:30 – SG: za +Antonijo Višnar; za +Stanislavo Zupančič (roj. d.) in sorodnike; za +Berto
Bukovnik (8. dan)
7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; v zahvalo za vse dobro v
letošnjem letu; v zahvalo za vse dobro
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Julijano Pušnik; za
+Marijo Sedovnik in vse Martinove; za +Marijo Senica (obl.); za +Frančiško in Toneta
Knez ter Ireno in Ludvika Županek; za +Heleno Jamnik in vse Košelove
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Viktorja Hosnarja
(3. obl.)
10:00 – SG: v čast sv. Ani za srečen porod; za +mamo Marijo Repas (5. obl.); za +Stanka
Grilca ter Angelo in Antona Tomažič
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Janeza Zagernika in
vse Grobelnikove
18:30 – SG: za vse +Grobelnikove

V Pamečah smo se poslovili od Henrika Gregorja in v Slovenj
Gradcu od Berte Bukovnik ter Štefana Stravnika. Gospod,
daj rajnim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti.

NABIRKE: (preštejejo jih ključarji):

V nedeljo, 19. 11., ste darovali: v Pamečah 62,65 €, na Selah
50,51 €, v SG 553,08 €, v Starem trgu 53,93 €. Bog povrni
vsem dobrotnikom!

