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Letnik 7, št. 1 (7. januar 2018) # Pastir.si je glasilo Pastoralne zveze župnij Pameče, Sele, Slovenj Gradec, Stari trg

JEZUSOV KRST
Kristus je bil razsvetljen, bodimo mi z njim
ožarjeni z lučjo. Pri krstu je bil Kristus potopljen,
spustimo se z njim navzdol, da se bomo z njim
povzpeli navzgor.
Janez krščuje in pristopi Jezus, da bi posvetil
menda tudi krščevalca, očitno pa z namenom v
celoti starega Adama utopiti v vodi. Pred nami
pristopa h krstu in za nas posvečuje Jordan: on,
ki je bil duh in meso, da bi spopolnil človeka z
Duhom in vodo.
Krstnik se ga brani sprejeti, a Jezus vztraja.
Tedaj reče Janez: Meni je treba, da me ti krstiš.
To reče svetilka Soncu, glas Besedi, prijatelj Ženinu, največji med rojenimi iz žene Prvorojencu
vsega stvarstva, oni, ki ga je v materinem telesu
pozdravljal, onemu, ki ga je v materinem telesu
častil, predhodnik in prihajajoči, razodevajoče
se razodetemu. Meni je treba, da me ti krstiš;
prideni še to: da bom zate krščen. Morebiti je
vedel, da bo krščen z mučeništvom, ali pa, da
njegove noge – kakor Petrove – ne bodo samo
umite.
Jezus stopi iz vode in dvigne svet s seboj.
Tedaj zagleda odpirajoča se nebesa, ki jih je
bil zaprl Adam sebi in potomcem, prav tako
kakor raj z ognjenim mečem. Duh izpriča Jezusovo božanstvo, se spusti na sebi enakega in
iz nebes zadoni glas – tukaj je namreč navzoč
on, kateremu velja pričevanje. In Duh, viden v
podobi goloba, počasti Jezusovo telo, saj je po
pobožanstvenju tudi to Bog. Podobno je golob
naznanil pred davnimi veki konec potopa.

Slavimo torej danes in veselo praznujmo
Kristusov krst. Očistite se popolnoma in napredujte še v čistosti. Nobene reči se Bog tako
ne veseli kakor človekovega poboljšanja in
rešenja. Za človeka je namreč sleherna beseda in vse skrivnosti. Postanite svetu svetilniki,
oživljajoča moč ostalim ljudem, dovršene luči,
stoječe pred veliko lučjo. Tej se dajte uvajati v
razsvetljevanje, čisteje in jasneje obsijani od
Trojice, od katere ste zdaj prejeli nepopoln, a
primeren žarek, izhajajoč iz enega božanstva, v
Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Njemu slava
in oblast na vekomaj. Amen.

Iz govorov sv. Gregorja Nacianškega, škofa
(39. govor 14-16.20)

»Slišal sem o vaši veri v Gospoda
Jezusa in ljubezni do vseh svetih.«
(Ef 1,15)

OZNANILA:

NAPOVEDNIK:

Ob prehodu v novo leto se je sestala ekipa
Pastir.si. Na tem mestu izrekam javno zahvalo
vsem, ki ste stotine in stotine ur darovali za
tiskan in spletni medij. Dokaz, da je to delo
živo, je morda vsaka kritika, ko kaj pogrešamo,
ali spodbuda in pripravljenost priskočiti na
pomoč. Morda se bo podoba delno vizualno
spremenila, hkrati pa prihaja sprememba iz
bivše rubrike Bonton v Cerkvi, ki je kasneje
postala Korak, sedaj pa med nas prihaja Iz staje
mladih ovčk, ki jo bodo moderirali naši mladi.
Te dni so vas obiskali koledniki. Nekateri še
čakajo ta obisk. Vsekakor hvala vsem, ki ste v
koledovanju aktivno sodelovali, pripravljali
otroke in odrasle, hvala vsem kolednikom in
zagotovo hvala vsem, ki ste darovali svoj dar za
misijone.
V tem tednu smo dali na svetlo prijavnice
za Rad živim. V dobrih dveh dnevih sta se
zapolnila prva dva termina (s čakalno vrsto),
nekaj mest pa je še prostih v tretjem terminu.
Tisti starši, ki ste razmišljali o vpisu vaših otrok,
pohitite!
Danes v E-domu poteka seminar za zakonce
in pare. Hvala Slomškovi ZS za vso pomoč in
izvedbo.
Prihodnjo nedeljo bomo po naših cerkvah delili
imena kandidatov za birmo. Naj to ne bo še ena
zadrega več, ampak predvsem priložnost, kako
podpreti te mlade in njihove družine. Hvala za
velikodušno molitev in zgled v veri. Po maši
boste lahko v zakristijah vzeli ime svojega
kandidata.
V nedeljo, 14. 1., ob 17.30 v E-domu začenjamo
tečaj Delavnic molitve in življenja za zakonce in
pare. Tečaj obsega 6 srečanj enkrat tedensko.
Prijave in informacije na 031724062 (Sonja) ali
sonja.topler@gmail.com.
Mladi spet zbirajo star papir, ki ga lahko
prinesete v E-dom ali pa jih pokličete na
068182394 (Hana). Odpeljejo lahko tudi
odpadno železo. Hvaležni bodo za vašo pomoč!

NED, 7. 1. – po maši v ST druženje ob kavi
in čaju; ob 10h v SG začetek seminarja za
zakonce in pare
TOR, 9. 1. – 9h–11h in 15h–17h v ST
delitev hrane in oblačil Karitas; po maši
molitev za bolnike in obisk po oddelkih
bolnišnice; po maši v E-domu srečanje
MŽPS (začetek v cerkvi)
SRE, 10. 1. – molitveni dan v Šmiklavžu
ČET, 11. 1. – molitveni dan v Šentilju; ob
17h biblična; po sv. maši v E-domu
priprava na krst
PET, 12. 1. – molitveni dan v Šentilju; ob
17.30 Miklavževa ZS; po maši mladi EL
SOB, 13. 1. – molitveni dan v Šentvidu;
celodnevno srečanje Korneve; ob 14h
v E-domu VIL; po sv. maši ZS Sv. Duha;
sankanje mladih
NED, 14. 1. – postavitev duhovnih botrov;
molitveni dan v Pamečah (začetek s
sv. mašo ob 9.30 in zaključek ob 16h s
slovesnimi litanijami); Urbanova ZS
PON, 15. 1. – molitveni dan v Doliču; po
maši hišna skupnost EL
TOR, 16. 1. – po maši molitev za bolnike in
obisk po oddelkih bolnišnice
SRE, 17. 1. – molitveni dan v Podgorju
ČET, 18. 1. – ob 17h biblična; po maši
kateheti
SOB, 20. 1. – ob 16h Mladi pari; ob 18h 1.
delovno srečanje Rad živim
NED, 21. 1. – krstna nedelja v vseh
župnijah; na SE Sebastijanova nedelja;
ob 15.30 Urškina ZS

KONTAKT:
župnik SIMON POTNIK: 		
župnik ERNEST BERLOŽNIK :
Kontakt pisarna:		

»Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam
veselje.« (Mr 1,11b) Ti pa moja ljubljena hči,
moj ljubljeni brat, moja ljubljena sestra ...
Povej dvema družinskima članoma in enemu
župljanu, da ga imaš rad in da si ga vesel.
Časa imaš do izida naslednjega Pastirja! :)

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

7. 1. 2018
nedelja
Jezusovega
krsta

ponedeljek
8. 1. 2018

sv. Severin Noriški

torek

9. 1. 2018
sv. Julijan

sreda

10. 1. 2018

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; v zahvalo za vse dobro; za
+Franca Kneza (4. obl.) in sestro Tončko
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Petra Popiča; za
+Marijo Virtič (obl.) in vse Karnerjeve; za +Alberta Proprata (obl.) in starše; za
+Veroniko Bošnik (roj. d.) in god
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Romano in
Lovrenca Grubelnik ter Marijo in Avgusta Kotnik; za +Alojza Zormana (obl.) in vse
Kaudikove; za +Ano Pogač
10:00 – SG: za +Albino in Franca Merzdovnik, Nežko in Janeza Kotnik ter Slavko in
Avgusta Mitnjek; za vse +Končina; za +Milovana Dujmovića; za +Tadejo Vaukan; za
+Vinka Juvana (obl.)
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +župnika Ksaverja
Meška (obl.) in vse pokojne dušne pastirje; za +Jožeta Logarja
18:30 – SG: za +Jožico Vitko; za +Olgo Kašnik (8. dan)
17:30 – TROBLJE: za +Pavlo in Ivana Gregor (obl.)
18:30 – SG: za +Erno Hrastnik (roj. d.)
18:30 – SG: za +Kristino Santner (9. obl.) in sorodnike; za +starše Marijo in Martina
Kosaber; za +Marijo (16. obl.) in Avgusta Jakob; za +Angelo in Alojzija Klakočar in
sorodnike
7:00 – SG: po namenu; za zdravje

sv. Gregor iz Nise

četrtek

11. 1. 2018

sv. Pavlin Oglejski

petek

12. 1. 2018
sv. Ernest

sobota

13. 1. 2018
sv. Hilarij

nedelja

14. 1. 2018
2. nedelja med
letom

POGREBI:

17:30 – PAMEČE: za +Marijo Ajtnik
18:30 – SG: za +Pavlo Ledinek
9:00 – dom starostnikov: za duše v vicah
18:30 – SG: za +Petra Ovčjaka; za +Jožefa Levovnika
18:30 – SG: za +Jožefa Ajtnika (8. dan), starše in brata Andreja
7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ivana Bunderla; za
+Ferda (obl.) in Marico Podstenšek
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ivana
Verhovnika (8. obl.)
9:30 – PAMEČE: [molitveni dan] za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za
+Feliksa in Cecilijo Laznik (obl.); za +Ivana Verhnjaka
10:00 – SG: za +Štefko (15. obl.) in Maksa Plazovnik, hčerko Vero in sina Mirka; za
dušno in telesno zdravje otrok in vnukov; za +Ivana in Antonijo Štumpfl; za +Milana
Pogorevčnika (5. obl.); za +mamo Pavlo in očeta Franca Popič (god)
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +starše in
sorodnike; za +Mirka Kozamurnika (2. obl.), vnukinjo Liso in starše
18:30 – SG: za +Katarino Polenik

V Slovenj Gradcu smo se poslovili od Jožeta Ajtnika.
Molimo za rajnega in žalujoče.

NABIRKE: (preštejejo jih ključarji):

V nedeljo, 17. 12., ste darovali: v Pamečah ni podatka, na Selah
26,82 €, v SG 370,68 €, v Starem trgu 74,15 €. Bog povrni
vsem dobrotnikom!

