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KAKO JE BOG KLICAL SV. ANTONA
Ko so Antonu umrli starši, je ostal sam. Imel
je le še prav majhno sestro. Bil je tedaj star nekako osemnajst ali dvajset let, ko je moral sam
prevzeti skrb za domačijo in sestro.
Ni pa še minilo šest mesecev od smrti staršev, ko je šel kakor po navadi v cerkev in po poti
sam pri sebi premišljeval, kako so apostoli vse
zapustili in šli za Zveličarjem in kako so verniki
po poročilu Apostolskih del prodajali posestva
in premoženje ter skupiček prinašali in polagali
k nogam apostolov, da so ti razdeljevali med
vse, kolikor je kdo potreboval, in kako veliko
upanje jim je zaradi tega shranjeno v nebesih.
Ves zatopljen v te misli je stopil v cerkev. Slučajno se je prav takrat bral evangelij. Slišal je,
kako je Gospod govoril bogatemu mladeniču:
Ako hočeš biti popoln, prodaj, kar imaš, in daj
ubogim in imel boš zaklad v nebesih.
Antonu je bilo, kakor da mu je sam Bog navdihnil spomin na te svetnike. Zdelo se mu je, da
se je prav zaradi njega bralo to mesto Svetega
pisma. Šel je takoj ven iz cerkve in posestvo, ki
ga je imel od svojih prednikov, podaril svojim
sovaščanom, da ne bi prav nobena stvar nadlegovala ne njega ne njegove sestre. Merilo je
pa njegovo posestvo približno sto osemdeset
oralov (bilo je rodovitno in zelo lepo). Premičnine je pa razprodal in dobil zanje precejšnjo vsoto denarja, ki je vsega razdal revežem, le nekaj
malega je obdržal zaradi sestre.
Ko je drugikrat prišel v cerkev, je slišal v
evangeliju tele Gospodove besede: Ne skrbite
za jutri. Ni mogel več strpeti v cerkvi, ampak
je šel takoj ven in razdal tudi oni preostanek
denarja potrebnim. Sestro je pa zaupal pozna-

nim in zanesljivim devicam, da bi jo v svoji hiši
vzgajale. Tako se je mogel odslej zaenkrat še
pod rodnim krovom posvetiti askezi. Pazil je na
samega sebe in vztrajal v strogem življenju.
Delal je tudi z lastnimi rokami, ker je slišal:
Kdor noče delati, naj tudi ne je. En del zaslužka je potrošil za živež, drugi del pa porabil za
reveže.
Tudi je neprestano molil, ker se je bil naučil,
da je treba na skrivnem neprenehoma moliti.
Branje Svetega pisma je tako pazljivo poslušal,
da ni prav nobene besede pozabil, ampak vse
ohranil v spominu, tako da mu je v bodoče spomin nadomestoval knjige.
Vsi vaščani in sploh vsi, s katerimi je občeval, so ga, kadar so ga videli, imenovali ljubljenca Božjega. Eni so ga ljubili kot sina, drugi
spoštovali kot brata.

Iz spisa Življenje sv. Antona sv. Atanazija,
škofa (2-4)

»Takoj ju je poklical. In pustila sta
očeta Zebedeja z najemniki v čolnu
in odšla za njim.« (Mr 1,29)

OZNANILA:

NAPOVEDNIK:

Vsak torek po sv. maši v E-domu molimo za
bolnike, umirajoče, duše v vicah in nerojene
otroke ter njihove starše. Vabimo vse, ki so vam
pri srcu ti nameni, da se pridružite in podarite
nekaj svojega časa za bolne brate in sestre.
26. in 27. januarja bo v E-domu potekal mini
svetopisemski maraton. Vabimo vas, da se nam
pridružite! Pokličite Anko Zajc na tel. 031 562
966.
Med mnogimi bolečinami se pogosto
srečujemo tudi z bolečino razveze, ob njej
velikokrat tudi s krivdo. Vsak križ, vsaka
bolečina postane znosnejša, če jo delimo, in za
vsem tem se začne kazati tudi nek globlji smisel
življenja. V petek, 2. 2., ob 19.30 bo v dvorani
E-doma predavanje z naslovom »Nisem se
poročil, da bi se ločil«. Predaval bo jezuit p. dr.
Viljem Lovše, srečanje bo obogateno s kratkimi
pričevanji razvezanih. Vabljeni smo, da v svoji
bližini nagovorimo, spodbudimo, opogumimo
tiste, ki doživljajo to stisko, in jim ponudimo
svojo pomoč. Povabimo jih na to srečanje.
Vabljeni na duhovne vaje za odrasle. Potekale
bodo od 23. do 25. 2. na Razborju. Z nami bo
župnik Simon. Prijavite se lahko v župnijski
pisarni.
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, 21. 1. – krstna nedelja v vseh
župnijah; na SE Sebastijanova nedelja;
ob 15.30 Urškina ZS
TOR, 23. 1. – po maši v E-domu molitev
za bolnike
SRE, 24. 1. – ob 17h v Celju biblična šola
ČET, 25. 1. – ob 17h biblična; po maši
nosilci VS; rojstni dan ene ovčke :)
PET, 26. 1. – ob 18h v ST Rada živim;
po sv. maši v E-domu začetek mini
svetopisemskega maratona
SOB, 27. 1. – 9h–12h verouk v ST; pri sv.
maši ob 18.30 sklep svetopisemskega
maratona
NED, 28. 1. – blagoslov sveč pred
svečnico (v vseh župnijah razen v SG,
kjer bo 2. 2.); ob 17h v E-domu molitev
z žalujočimi; ob 19h Rokova ZS
PON, 29. 1. – po sv. maši v SG srečanje
vseh delivcev obhajila in voditeljev
besednega bogoslužja
TOR, 30. 1. – ob 17h v SG izobraževanje
za sodelavce Karitas; po sv. maši v
E-domu molitev za bolnike; po sv.
maši srečanje delivcev kruha
ČET, 1. 2. – obisk bolnikov po domovih;
ob 17h biblična; po sv. maši v E-domu
priprava na krst; po sv. maši SPO
(skupina za pastoralo odraslih)
PET, 2. 2. – svečnica (blagoslov sveč);
obisk bolnikov po domovih; 10h–11h
v E-domu uradne ure Karitas; ob 16h
spovedni dan; ob 18.30 v E-domu
MMM, po sv. maši duhovna obnova
in češčenje do 23h; po maši mladiA;
ob 19.30 v E-domu prvo srečanje za
razvezane
SOB, 3. 2. – 9h–12h verouk na SE; Blažev
blagoslov v SG
NED, 4. 2. – Blažev blagoslov v vseh
župnijah; v ST po sv. maši druženje ob
kavi in čaju

Takoj sta pustila mreže in šla za njim
(Mr 1,18). Takoj ju je poklical (Mr 1,20a).
Kolikokrat si že sklenil(a), da se boš poboljšal(a),
z nečim slabim prenehal(a), odpustil(a), nehal(a)
gojiti zamero? Si Bogu kaj obljubil(a)? Si naredil(a)
nalogo iz prejšnjih dveh Pastirjev? Vsaj enega od
svojih dobrih sklepov začni uresničevati TAKOJ.
Nimaš časa do izida naslednjega Pastirja! :)

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
21. 1. 2018
3. nedelja
med letom

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Nežo in Ivana
Plaznik ter Franca Grosa; za +Mojco Mlinar (16. obl.)
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ivana Časa
(16. obl.), mamo Frančiško in očeta Ivana; za +Pavlo in Urbana Prednik; za +Ivanko
in Pavla Koprivnik ter sestro Frančiško Koprivnik; za +Tonija Jeromla in starše; v
zahvalo za vse dobro v letu 2017
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Francko in
Marico Globočnik; za vse +Krakerjeve in Lampretove; za +Simono Cehner (3. obl.);
za +Vinka Pačnika (god)
10:00 – SG: za +Marino Jamnik (30. dan); za +Veroniko Jakob; za +starše Antona in
Angelo Tomažič ter sina Stanka
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Petra Časa in
vse Kotalove
18:30 – SG: za +Pavlino Areh in sorodnike; za +Branka Rotovnika in sorodnike

ponedeljek
22. 1. 2018

17:30 – TROBLJE: za +Marijo Vaukan; za +Jaka Goloba (1. obl.)
18:30 – SG: za +brata Vinka in Lucijo Klančnik ter pokojne brate in sestre

torek
23. 1. 2018
sv. Ildefonz

18:30 – SG: za +Marijo in Štefko Perkuš; za +Milana Ermenca st.; za +Ludvika
Rakovnika (8. dan); za +Pavlo (roj. d.) Skrivarnik, moža Viktorja, svakinjo Tončko in
svaka Marjana Vitka

sreda
24. 1. 2018

7:00 – SG: za +Terezijo in Franca Knez ter sina Franca in Tončko

bl. Lavra Vicuna

sv. Frančišek
Saleški

Spreobrnitev ap.
Pavla

17:30 – PAMEČE: za +Petra in Antona Zormana (obl.); za +Franca in Antonijo
Zorman
18:30 – SG: za +Gojka Bjeladinoviča; za +Pavlo in Franca Sterkuš; za +Frančiška
Odra (obl.); za +brata Srečka Sekavčnika (10. obl.) ter starše Marijo in Ludvika

petek
26. 1. 2018

18:30 – SG: za + Rozalijo Haberman (15. obl.); za +Miha Lužnika (13. obl.)

sobota
27. 1. 2018

18:30 – SG: za duše v vicah; za +Jakoba Sirovino; za +Franca Hovnika

četrtek
25. 1. 2018

sv. Timotej in Tit

sv. Angela
Merici

nedelja
28. 1. 2018
4. nedelja
med letom

POGREBI:

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Katarino Polenik
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Petra Popiča;
za +Angelo Jehart; za +Alojza Grobelnika (3. obl.)
9:30 – TROBLJE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ivana
Srnovršnika; za +Petra Ovčjaka; za +Tonija in Vinka Pokržnika, brata Jožeta, sestro
Tilčko in pokojne starše; za +Stanka Vošnerja (15. obl.)
10:00 – SG: za +Janka Kotnika (1. obl.) in Marijo Tratnik (roj. d. in god); za +Vinka
Repnika (roj. d. in god), mamo ter dva brata; za +Pavla Brezovnika, hčerko Silvo in
brata Jakoba Žvikarta; za +Franca in Martino Mitnjek (obl. in god)
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Lesnikove
starše, sestre, brate, zete, Antonijo (obl.) in Janeza Zagernik ter vse Groblenikove
18:30 – SG: v zahvalo za uspešne operacije

V Slovenj Gradcu smo se poslovili od Jožefa Arnečiča,
Ludvika Rakovnika in Jožefe Kopriva. Molimo za
rajne in njihove družine.

NABIRKE: (preštejejo jih ključarji):

V nedeljo, 14. 1., ste darovali: v Pamečah 99,68 €, na Selah
52,72 €, v SG 337,74 €, v Starem trgu 56,39 €. Bog povrni
vsem dobrotnikom!

