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BRATSKO LJUBEZEN IZKAZUJMO
PO KRISTUSOVEM ZGLEDU
K ljubezni do sovražnikov, v čemer je
popolnost bratske ljubezni, nas bolj kot
kaj drugega nagiba hvaležno premišljevanje čudovite potrpežljivosti, s katero je
najlepši med človeškimi sinovi prepustil lepoto svojega obličja hudodelcem, da so
ga opljuvali. Pustil je, da so mu hudobneži
zavezali oči, ki so s pogledom obvladovale
vse stvari. Pustil je, da so ga bičali in mu s
trnjem kronali glavo, pred katero trepetajo
gospostva in oblasti. Dovolil je, da so ga zaničevali in zasramovali. Potem je potrpežljivo, krotko, ubogljivo in mirno prenesel
križ, žeblje, sulico, žolč in kis.
Tako so ga peljali kakor jagnje v zakol;
kakor ovca, ki jo strižejo, je umolknil in ni
odprl svojih ust. Oče, odpusti jim! Kdo ne bi
ob tem čudovitem glasu, polnem milobe,
ljubezni in notranjega miru takoj z vsem
srcem objel svojih sovražnikov? Oče, pravi,
odpusti jim! Ali more biti kakšna molitev še
bolj polna ljubezni?
Vendar je dodal še nekaj. Premalo mu je
bila prošnja. Hotel jih je tudi opravičiti: Oče,
je rekel, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo.
So sicer veliki grešniki, a ubogi nevedne-

ži. Zato: Oče, odpusti jim! Križajo ga, a ne
vedo, koga križajo. Če bi vedeli, bi Gospoda
veličastva nikoli ne križali. Zato: Oče, odpusti jim! Imajo ga za prestopnika postave, da
se dela Boga, da zavaja ljudstvo. Skril sem
pred njimi svoje obličje, zato moje slave
niso spoznali. Zato: Oče, odpusti jim, saj ne
vedo kaj delajo.
Če hočeš sebe prav ljubiti, se ne kvari
s telesnim uživanjem. Da ne boš podlegel
temu poželenju, vzljubi evharistični kruh.
Končno, če se hočeš umiriti v blaženosti
bratske ljubezni, objemi tudi sovražnike z
resnično ljubeznijo.
Da ta božji ogenj ne bi ugasnil sredi
krivic, ki jih doživljaš, z očmi srca nenehno
glej na tiho potrpežljivost našega ljubega
Gospoda in odrešenika.
Iz Ogledala ljubezni bl. Aelreda, opata
(3. knj., 5)
»Bratje in sestre, če je Bog
za nas, kdo je zoper nas?«
(Rim 8,31)

OZNANILA

NAPOVEDNIK:
NED, 25. 2. – na Razborju sklep duhovnih vaj za odrasle; ob 15h
na Homcu dekanijski križev pot; ob 19h Rokova ZS; ob 19.30 v
E-domu molitev z žalujočimi
PON, 26. 2. – začetek zimskih veroučnih počitnic do 11. 3.
TOR, 27. 2. – po maši v E-domu molitev za bolnike; po maši v E-domu
srečanje sodelavcev Karitas; po maši v SG srečanje liturgične
skupine
SRE, 28. 2. – ob 9h v ST rekolekcija; ob 17h v Celju biblična šola
ČET, 1. 3. – obisk bolnikov po domovih; ob 17.30 v SG molitev za
duhovne poklice; po maši v E-domu srečanje delivcev obhajila;
po maši v E-domu priprava na krst
PET, 2. 3. – obisk bolnikov po domovih; ob 9h začetek dekanijskega
križevega pota iz ST in ob 9.45 maša pri sv. Pankraciju; 10h–11h
v E-domu uradne ure Karitas; ob 16h v SG spovedni dan; MMM
in bdenje zaradi počitnic odpade; v Veržeju začetek Družinskega
Rad živim (I. termin); po maši v E-domu postna kateheza; po maši
mladiA; po maši mladi EL
SOB, 3. 3. – 9h–11h verouk na SE
NED, 4. 3. – po maši v ST druženje ob kavi in čaju; v Veržeju zaključek
Družinskega Rad živim; ob 15h na Homcu dekanijski križev pot
PON, 5. 3. – v Celju začetek katehetskega simpozija
TOR, 6. 3. – po maši v E-domu molitev za bolnike in obisk po
oddelkih bolnišnice; po maši v E-domu Beseda življenja
ČET, 8. 3. – ob 17h biblična; po maši v E-domu priprava na krst
PET, 9. 3. – ob 9h začetek dekanijskega križevega pota iz ST in ob
9.45 maša pri sv. Pankraciju; na Homcu začetek duhovnih vaj za
prvoobhajance (II. termin); ob 19h v E-domu Tečaj priprave na
zakon (1. dan); po maši v E-domu postna kateheza
SOB, 10. 3. – ob 12.45 v E-domu začetek seminarja Poj in praznuj; ob
14h v E-domu VIL; ob 19h v E-domu Tečaj priprave na zakon (2.
dan); po maši ZS Sv. Duha
NED, 11. 3. – menjava duhovnikov po dekaniji (dodatna priložnost za
sv. spoved); na Homcu zaključek duhovnih vaj za prvoobhajance
in slovesnost prve svete spovedi; ob 15h na Homcu dekanijski
križev pot; ob 19h Urbanova ZS; ob 19.30 Nežina ZS

»To besedo so ohranili zase in se med seboj spraševali, kaj
pomeni vstati od mrtvih« (Mr 9,10).
Zakaj so se spraševali samo med seboj in niso raje vprašali
kar Jezusa? Nekoga, pred katerim čutiš vsaj malo (straho)
spoštovanja, vprašaj, kaj mu pomeni vstati od mrtvih. Časa
imaš do izida naslednjega Pastirja!

KONTAKT:

župnik SIMON POTNIK:
župnik ERNEST BERLOŽNIK:
župnijska pisarna:		

041 691 065, simon@pastir.si
051 658 236, ernest@pastir.si
02 88 41 505, pisarna@pastir.si

S pepelnično sredo smo vstopili v
postni čas. Ponujal bo veliko bo priložnosti za vsakega posameznika kakor
tudi za družine in skupine. Lahko se
pridružite 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 srečanjem, ki jih v
dvorani E-doma vodi p. Milan Bizant.
Postu pridružujemo miloščino, ki jo
lahko darujete vsak petek v nabirki pri
sv. maši (dopoldne pri sv. Pankraciju ali
zvečer v SG) ali prinesete v župnijsko
pisarno. Zbrane darove bomo v okviru
projekta Radi bi živeli letos namenili
misijonom v Etiopiji.
Izkoristite tudi priložnost za sv. spoved ali osebni pogovor. Za termin za
pogovor z duhovnikom se obrnite na
župnijsko pisarno.
Zborovodje, organisti in cerkveni
pevci, za vas je v postnem času organiziran pevsko-duhovni seminar z
naslovom Poj iz praznuj. Potekal bo v
soboto, 10. marca, od 12.45 do 19h v
E-domu; cena 13 €, prijave do 28. 2. pri
Barbari Mirkac (barbara.mirkac@gmail.com).
V ponedeljek, 26. marca, ali v sredo, 28.
marca, ste vabljeni na obred pashalne
večerje, ki je lepa priložnost za osebno
pripravo na praznik Velike noči. Obred
bo obakrat ob 19h v dvorani Elizabetinega doma. Za lažjo organizacijo vas prosimo, da svojo navzočnost čimprej prijavite na pisarna@pastir.si ali 02 88 41 505.

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 +Avgusta (11. obl.) in Marijo
Lesjak; za nečakovo zdravje; za +Marijo Beliš (8. dan)
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Franca in Rozalijo
Hudolist ter Viktorja Kovačiča
NEDELJA 9:30 – TROBLJE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Jožeta Goloba;
za žive in pokojne molivke 1. rože živega rožnega venca; za +Toneta Krajnca (3. obl.);
25. 2.
za +Heleno Šavc
10:00 – SG: za +Avgusta Kaca (obl.); za +Marino Jamnik, Pavlo Lepener (8. obl.) in vse na
2. postna
Žumprovem domu umrle; po namenu darovalca; za +Franja in Marijico Vivod; za +starša
nedelja,
Antona in Angelo Štinek (obl.), sina Simona in sorodnike; za +Albina Nagliča (1. obl.,
kvatrna
roj. d. in god)
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +mamo Terezijo, brata
Franca in vse Bobnarjeve
18:30 – SG: za pokojne prijatelje; za +Zlato Homer (8. dan)
ponedeljek 17:30 – TROBLJE: za +Slavko Grešovnik
26. 2. 18:30 – SG: za +Pavlo in Lizo Štruc
sv. Aleksander

torek

27. 2.

18:30 – SG: za +Ota Štalekerja (roj. d.); za +Jelko Gradišnik (obl.); za +Ivana Ileršiča; za
+Ivanko in Franca Kočnik ter sina Jožeta

sv. Jožef Tous y
Soler

9:00 – ST. TRG: [rekolekcija] za dve žrtvi nasilne smrti; za duše v vicah

sreda

28. 2.
sv. Roman

četrtek

1. 3.

17:30 – PAMEČE: za +Joanka Škorjanca (1. obl.); za +Miro Čevnik
18:30 – SG: za +Ludvika Rakovnika; za duhovne poklice

sv. Albin

petek

2. 3.

9:45 – sv. Pankracij: za +Marijo Golob; za +Pavlo Grešovnik
18:30 – SG: za varen porod in zdrava otroka

sv. Neža Praška

sobota

18:30 – SG: za +Ludvika Gostenčnika (8. dan); za +Vido Klemen (2. obl.)

3. 3.
sv. Kunigunda,
Milena

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Mirka Zupanca
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Aleksandra Plešeja;
NEDELJA
za +Julijano Pušnik (obl.); za +Antonijo in Franca Matvos ter vse Živartnikove; za +Pepco
(obl.) in Ivana Areh
4. 3.
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Viktorja Breznika
(16. obl.); za +Pavleta Krnca; za +Jurija Pogača in vse Uglarjeve
3. postna
10:00 – SG: za +Gregorja in Antonijo Kragelnik ter vse Zagmajškove
nedelja
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije
18:30 – SG: za +Jožefo Kopriva; za +Olgo Kašnik

ZAKRAMENTI:
Zakrament sv.
krsta je prejela
Tiara Kokol.
Molimo za mlado
družino.

POGREBI:
V Slovenj Gradcu smo se
poslovili od Marije Beliš in
Ludvika Gostenčnika.
Gospod, ki si življenje ljubeči
Bog, sprejmi ju v življenje.

NABIRKE: (preštejejo ključarji)
V nedeljo, 19. 2., ste darovali:
v Pamečah 102,71 €, na Selah
17,04 €, v SG 318,59 €, v Starem
trgu 51,95 €.
Bog povrni vsem dobrotnikom!

