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SAMO V GOSPODA MORAMO ZAUPATI
V Kristusu dragi bratje in sinovi Družbe služabnikov revežev. Pozdravlja vas vaš nevredni
oče in vas spodbuja, da vztrajate v Kristusovi
ljubezni in v zvestem spolnjevanju krščanskih
zapovedi. To sem vam pokazal z dejanjem in
besedo, ko sem bil med vami, da bi bil Gospod
po meni poveličan v vas.
Usmerjeni smo k Bogu, izviru vseh dobrin,
pa moramo zato, kakor pravimo v svojih molitvah, zaupati le njemu in nobenemu drugemu.
A naš dobrotljivi Gospod je hotel okrepiti vašo
vero (brez katere, kakor pravi evangelij, Kristus
ne more delati čudežev) in uslišati vašo molitev;
zato je ukazal, da se posvetite revnim, trpečim,
žalostnim, utrjenim, preziranim in zapuščenim,
ki jim jaz, vaš nevredni in dragi oče, sam ne morem pomagati, čeprav bi jim srčno rad.
Samo Bog ve, zakaj vas je hotel imeti
takšne. Razbrati moremo tri razloge: Gospod
vam predvsem kliče v zavest, da vas hoče
prišteti med svoje ljubljene sinove, če boste
le vztrajali na njegovih potih. Tako je ravnal s
svojimi prijatelji in jih s tem posvečeval.
Drugi razlog: Gospod zahteva, da vedno
bolj zaupate le njemu in nobenemu drugemu,
kajti Bog ne mara svojih del prepuščati tistim,
ki nočejo svoje vere in svojega upanja popolnoma prepustiti njegovi modrosti. Na tiste
pa, katere prežemata velika vera in upanje,
izliva polnost ljubezni. S temi dela velike reči.

Če boste torej polni vere in upanja, vam bo
on, ki povišuje ponižne, storil velike reči. Zato
vam bo dal, ko vam jemlje mene ali kogarkoli
od dragih, na izbiro, da se odpoveste veri in se
vrnete k zemeljskim stvarem ali da ostanete
trdni v veri in mu tako ostanete po volji.
Še tretji razlog je: Bog vas želi preskušati
kakor zlato v ognju, kjer plameni použivajo
slamo, čisto zlato pa ohrani svojo podobo in
dobi še večjo ceno. Prav tako ravna Bog z vsakim služabnikom, ki v nesreči zaupa in v tem
zaupanju vztraja.
Takšnega Bog podpira, in vse, kar je iz ljubezni do njega zapustil, mu bo stoterno povrnil že na tem svetu, na drugem pa mu dal
večno življenje.
Tako je ravnal z vsemi svetimi; tako je ravnal z izraelskim ljudstvom po rešitvi iz Egipta:
ni ga samo s tolikimi čudeži od tam izpeljal
in v puščavi hranil z mano, temveč ga je tudi
pripeljal v obljubljeno deželo. Če boste tudi vi
sredi preizkušenj ostali trdni v veri, vam bo dal
Gospod mir in srečo začasno na tem svetu, v
onstranstvu pa za večno.

Iz pisem sobratom sv. Hieronima Emilianija
»… in ga na kolenih prosil:
'Če hočeš, me moreš očistiti.'«
(Mr 1,40b)

OZNANILA

NAPOVEDNIK:

S pepelnično sredo, ki je 14. 2., vstopamo v postni čas. Ne gre samo za čas
odpovedi in postenja, ampak predvsem
za čas poslušnosti Svetemu Duhu in spoznavanje lastne krhkosti ter hrepenenja.
Naj to ne bo le čas žrtve, ampak tudi
čas velikodušnosti in dobrote. Veliko
bo priložnosti za vsakega posameznika
kakor tudi za družine in skupine. Lahko
se boste pridružili pobožnostim križevih
potov po župnijah ali pa dekanijskemu
ob petkih k sv. Pankraciju ali ob nedeljah
na Homcu. Ob petkih ste po večerni sv.
maši vabljeni k postnim katehezam, ki
jih bo v dvorani E-doma vodil p. Milan
Bizant. Izkoristite pa lahko tudi priložnost za sv. spoved ali osebni pogovor.
Za termin za pogovor z duhovnikom se
obrnite na župnijsko pisarno.
Še se lahko prijavite na duhovne vaje za
odrasle. Potekale bodo od 23. do 25. 2. na
Razborju. Z nami bo župnik Simon. Več
informacij je na voljo v župnijski pisarni.

»Če hočeš, me moreš očistiti.« (Mr 1,40)
Bog, a ti res kaj hočeš? Ker jaz hočem ...
Na listek napiši seznam petih stvari, ki
jih hočeš v svojem življenju. Vsak večer
moli ob listku ter preveri in odkljukaj,
kaj od tega hoče tudi Bog. Če On hoče,
more in mora.
Začni še pred izidom naslednjega
Pastirja!
KONTAKT:

župnik SIMON POTNIK:
župnik ERNEST BERLOŽNIK:
župnijska pisarna:		

NED, 11. 2. – svetovni dan bolnikov (v SG ob 7.30
priložnost za bolniško maziljenje); ob 10h v SG
začetek 3-dnevnice za letošnje prvoobhajance –
po maši sestanek za starše; ob 18h Urbanova ZS
PON, 12. 2. – 2. dan 3-dnevnice za letošnje
prvoobhajance – ob 17.30 spoved za mame in
botre; po maši Korneva
TOR, 13. 2. – od 9h–12h in 15h–do17h v ST delitev hrane
in oblačil Karitas; po sv. maši v E-domu molitev za
bolnike; po sv. maši MŽPS (začetek v cerkvi)
SRE, 14. 2. – pepelnica, strogi post; 3. dan
3-dnevnice za letošnje prvoobhajance – ob
17.30 spoved za očete in botre
ČET, 15. 2. – ob 17h biblična; po maši kateheti
PET, 16. 2. – ob 9h začetek križevega pota iz ST in ob
9.45 sv. maša pri Pankraciju; na Homcu začetek
duhovnih vaj za prvoobhajance (I. termin); po
maši v dvorani E-doma postna kateheza; po
maši mladiA; po maši mladi EL
NED, 18. 2. – 1. postna nedelja, pepeljenje pri
vseh mašah; na Homcu sklep duhovnih vaj in
slovesnost prve sv. spovedi; ob 12h občni zbor
Kolpingove družine; ob 15h dekanijski križev pot
na Homcu; ob 15.30 v SG Urškina ZS
PON, 19. 2. – po maši hišna skupnost EL
TOR, 20. 2. – po sv. maši v E-domu molitev za bolnike
in obisk po oddelkih bolnišnice; ob 19.15 srečanje
novih delivcev kruha in apostolov
ČET, 22. 2. – ob 17h biblična; po maši nosilci VS
PET, 23. 2. – ob 9h začetek križevega pota iz ST in ob
9.45 sv. maša pri Pankraciju; ob 18h na Razborju
začetek duhovnih vaj za odrasle; ob 18h v ST Rada
živim; po maši v dvorani E-doma postna kateheza
NED, 25. 2. – na Razborju sklep duhovnih vaj za
odrasle; ob 15h na Homcu dekanijski križev pot;
ob 17h molitev z žalujočimi; ob 19h Rokova ZS
PON, 26. 2. – začetek zimskih veroučnih počitnic do 11. 3.

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 +Janeza Hajnžeta ter obojne
starše; za +Erno Kramer
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Mirka Kristana (1. obl.) ter
NEDELJA
vse Fišerjeve in Vahterjeve (roj. dnevi in godovi); za +starše Jerlah (obl.); za +Pavlo Grešovnik
11. 2. 9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +župnika Jožeta Firšta
(obl.) in vse pokojne dušne pastirje; za +Vido Hajtnik Krivec in Franca Krivca (obl.); za
+Jožeta Borovnika; za +Valentina Šavca in vse Menartove; za +Jožefa Zavodnika (8. dan)
6. nedelja
med letom, 10:00 – SG: za +Valentina Poberžnika in mamo Pavlo (35. obl.); za zdravje v družini; za +starše
svetovni dan
Marijo in Franca Jug
bolnikov
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ivana in Marijo Kotnik ter
vse Klančnikove
18:30 – SG: za +Alojzijo in Jožeta Štaleker ter Ivana Gaberška
ponedeljek 17:30 – TROBLJE: za +Henrika Gregorja
12. 2. 18:30 – SG: za +Franca Ajtnika (obl.) in Primoža Morija; za +starša Ferdinanda in Cecilijo
Zbičajnik (obl.); za +Ivana Ileršiča
sv. Humbelina
torek

13. 2.

18:30 – SG: za +Jožefo Kumer (obl.), Alojza in Ivanko ter sorodnike; za +Franca (44. obl.) in
Marijo Preglav ter sorodnike; za +Alojza Nabernika (9. obl.)

sv. Jordan Saški

sreda

14. 2.

10:00 – SG: za +Danila Pšeničnika
18:30 – SG: za mir in blagoslov; za +Cilko Santner in sorodnike

pepelnica

četrtek

15. 2.
sv. Klavdij

petek

16. 2.

17:30 – PAMEČE: za duše v vicah
18:30 – SG: za +Ludvika Rakovnika (30. dan); za +Marjana Vitka (roj. d.) ter sorodnike Vitko in
Skrivarnik
9:45 – sv. Pankracij: za +Marijo Golob; za +Marijo Podgoršek; za +Justino Lenart
18:30 – SG: za +Dušana Babiča

sv. Julijana

sobota

18:30 – SG: za starše in moža

17. 2.
sv. Silvin

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ivana Bunderla, Ivana
Tamšeta (obl.) in vse Tamšetove ter župnika Jožeta Firšta (obl.); za +Viktorijo Poplas
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Viljema Polanca (1. obl.)
in Marijo Pogorevčnik; za +Jožeta Pogorevčnika (6. obl.) in vse Trpinjekove; za +Angelo Jehart
NEDELJA
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Franca Šmona (5. obl.);
za +Veroniko Naglič (2. obl.); za +Viktorja in Ančko Plešnik ter starše Logar; za +Vesno (8.
18. 2.
dan) in Marijo Ajtnik
10:00 – SG: za +Julijano (god) in Ano Jamnik; za +Veroniko Jakob; za +starše Plazovnik in
1. postna
sorodnike ter Ivana Jeniška in sorodnike; po namenu darovalca; za +Zofijo in Terezijo Hovnik
nedelja
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Janeza Kamnika (1. obl.)
in vse Blatnikove
18:30 – SG: za +Rafka Vranjeka ter starše, brate in sestro; za vse žive in pokojne sorodnike in
prijatelje
ZAKRAMENTI:

NABIRKE: (preštejejo ključarji)

Zakrament sv. krsta je prejela
Metka Kašnik.
Molimo za mlado družino.

V nedeljo, 4. 2., ste darovali: v Pamečah 86,67 €,
na Selah 23,01 €, v SG 379,58 €, v Starem trgu ni podatka.
Bog povrni vsem dobrotnikom!

