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DUHOVNA DARITEV
Molitev je duhovna daritev, ki je odpravila
prejšnje žrtve. Čemu mi je obilica vaših klavnih daritev? govori Gospod. Naveličal sem se žgalnih daritev ovnov in tolšče pitane živine; krvi bikov, jagnjet in
kozlov ne maram. Kdo terja to iz vaših rok?
Kar je Bog zahteval, uči evangelij. Pride ura, pravi,
ko bodo pravi molivci molili Očeta v duhu in resnici.
Bog je namreč duh in zato hoče takšnih molivcev.
Mi smo pravi molilci in pravi duhovniki, če molimo v duhu in na ta način darujemo daritev, Bogu
ustrezajočo in prijetno, kakršno namreč zahteva,
kakršno si je sam pripravil.
Táko, v vsem srcu posvečeno, z vero hranjeno, resnici odgovarjajočo, v nedolžnosti celotno,
v čistosti neomadeževano, z ljubeznijo okrašeno
daritev, moramo v spremstvu dobrih del med prepevanjem psalmov in hvalnic darovati pred božjim
oltarjem, da nam bo od Boga vse dosegla.
Kaj bi namreč Bog odrekel molitvi, ki prihaja iz
duha in resnice, ko jo vendar zahteva? Beremo, slišimo in verujemo premnoge dokaze, kako mogočna je.
V starodavnosti je molitev rešila ognja, zveri in
lakote, in vendar še ni bila darovana po Kristusu.
Koliko več pa izprosi molitev kristjanov! Sicer
ne postavi angela sredi ognjenih zubljev, da bi jih
gasil, ne zapre levjih žrel, ne prinese lačnim kmečkega kosila, ne odvrne občutka trpljenja z milostjo,
ki jo pošlje, pač pa oboroži trpeče in razboljene s
potrpežljivostjo, pomnoži milost s krepostjo, da se
vera zave, kaj od Gospoda doseže, in da spozna, kaj
trpi za božje ime.
V preteklosti je molitev celo priklicala stiske,
pognala v beg sovražne vojske, zadržala koristni

dež. Zdaj pa pravična molitev odvrne vso božjo
jezo, stoji na straži pred sovražniki, prosi za preganjalce. Je mar čudno, če zna izsiliti vode izpod
neba, ko je mogla izprositi tudi ogenj? Samo molitev je, ki Boga premaga. Kristus pa je hotel, naj ne
stori nič hudega, in ji je vso moč dal le za dobro.
Zato je njena naloga klicati duše rajnih s pota
smrti, dajati slabotnim novih moči, ozdravljati bolne, zadoščevati za obsedene, odpirati zapahe ječ,
razvezovati vezi nedolžnih. Molitev izmiva grehe,
odganja skušnjave, gasi preganjanje, tolaži malodušne, razveseljuje velikodušne, spremlja popotnike, kroti divje valove, osuplja razbojnike, hrani reveže, vodi bogate, dviga padle, prestreza padajoče,
daje zvestim stanovitnost.
Tudi vsi angeli molijo, moli sleherna stvar. Moli
živad in zverjad, seveda po svoje: ko prihaja iz staj
in brlogov, se ozira proti nebu, odpira usta in jih na
svoj način giblje s svojim dihom. Pa tudi ptice zlete proti nebu, ko vstanejo iz gnezda, namesto rok
razprostro peruti v obliki križa in nekaj žvrgolijo,
kar se zdi kot molitev.
Kaj naj torej še več povem o opravljanju molitev? Tudi Gospod sam je molil, njemu bodi čast in
oblast na veke vekov.
Iz razprave O molitvi Tertulijana, duhovnika (28-29)

»Bog je namreč svet tako ljubil,
da je dal svojega edinorojenega
Sina, da bi se nihče, kdor vanj
veruje, ne pogubil, ampak bi imel
večno življenje.« (Jn 3,16)

OZNANILA

NAPOVEDNIK:
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 15h Urbanova ZS; ob 19.30 Nežina ZS; po večerni
maši srečanje organistov in pevovodij
PON, 12. 3. – po maši v E-domu srečanje bralcev; ob 19h v Šmartnem
predavanje eksorcista g. Marjana Veternika; ob 20.15 Korneva
TOR, 13. 3. – po maši v E-domu molitev za bolnike in obisk po
oddelkih bolnišnice; po maši MŽPS
ČET, 15. 3. – ob 17h biblična; po maši srečanje katehetov
PET, 16. 3. – ob 9h začetek dekanijskega križevega pota iz ST in ob 9.45
maša pri sv. Pankraciju; ob 19h v E-domu Tečaj priprave na zakon
(3. dan); po maši v E-domu postna kateheza; po maši mladiA
SOB, 17. 3. – verouk v ST; škofijska duhovna obnova za delivce
obhajila; na Homcu duhovna obnova za bralce; ob 16h Mladi
pari; ob 19h v E-domu Tečaj priprave na zakon (4. dan)
NED, 18. 3. – Tiha nedelja; krstna nedelja v vseh župnijah; ob 10h v
SG Tečaj priprave na zakon (sklep); ob 15h križev pot mladih k sv.
Pankraciju – PaSMO!
PON, 19. 3. – Jožefovo; ob 9h križev pot k sv. Pankraciju (na Gradu
maši ob 9h in 10h); po večerni maši hišna skupnost EL
TOR, 20. 3. – po maši v E-domu molitev za bolnike in obisk po
oddelkih bolnišnice; ob 19.30 v E-domu zbor članov KKD sv. Uršule
SRE, 21. 3. – ob 17h v Celju biblična šola
ČET, 22. 3. – ob 17h biblična; po maši nosilci VS
PET, 23. 3. – ob 9h začetek dekanijskega križevega pota iz ST in ob
9.45 maša pri sv. Pankraciju; v SG 9h–11h in 15h–19h spovedni
dan ob radijskem misijonu; po maši v E-domu postna kateheza
SOB, 24. 3. – SKVO izhod; ob 9h sv. maša in blagoslov snopov v
domu starostnikov; ob 16h Miklavževa ZS; 2. delovno srečanje
Rad živim
NED, 25. 3. – Cvetna nedelja; prestavitev ure +1; opoldne Rokova
ZS; ob 15h na Homcu dekanijski križev pot; ob 15h križev pot
na Gradišču; ob 15.30 Urškina ZS; ob 18h v SG spovedujejo
dekanijski duhovniki

»Kdor vanj veruje, se mu ne sodi; kdor pa ne veruje, je že sojen.
Sodba pa je v tem, da je prišla luč na svet in so ljudje bolj ljubili
temò kakor luč« (Jn 3,18-19). Pri sebi poišči slabo navado, ki jo
skrivaš v temo. Predstavljaj si Oči, ki te opazujejo. Saj že sam
veš, da hočeš s tem prenehati. Časa imaš do izida naslednjega
Pastirja!
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V torek, 13. 3., ob 19h bo v Kinu Slovenj
Gradec ponovitev dokumentarnega
filma Marijina zemlja. Film s humorjem, globino in razburljivostjo predstavi
Marijina prikazovanja in Božjo ljubezen.
Ogled toplo priporočamo.
Danes je večja priložnost za sv. spoved:
med nami so dekanijski duhovniki. Prav
tako bo več priložnosti za spoved med tednom pred sv. mašami; pri sv. Pankraciju;
v petek, 23. 3., ko je pri nas spovedni dan
ob radijskem misijonu; in pa na Cvetno
nedeljo zvečer. Za spoved ali pogovor se
lahko tudi osebno zglasite v pisarni in dogovorite za svoj termin.
Prihodnjo nedeljo je Tiha nedelja, ko se
po večini cerkva zagrnejo križi. Tako še
bolj dejavno vstopimo v bližino Svetega
tridnevja, resnosti posta in z njim potem
tudi večjega veselja ob praznovanju Velike noči. Na Tiho nedeljo vas na križev pot
k sv. Pankraciju popoldne ob 15h vabijo
mladi, na Cvetno nedeljo pa vabljeni ob
15h na Gradišče, kjer bomo tudi blagoslovili obnovljen križev pot.
Ob petkih ste po večerni sv. maši dobrodošli na postnih srečanjih, 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.
V ponedeljek, 26. marca, ali v sredo, 28.
marca, bomo obhajali 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 čim prej 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 +Tomaža Poplasa; za +Ivana,
Antona in Angelo Mozgan; v zahvalo za vse dobro
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Danija Repasa (8. obl.) in
NEDELJA
vse Repasove; za +Mojco Jerlah
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Petra, Draga in Franca
11. 3.
Javornik ter Ivico Laznik; za +Otmarja Grila
10:00 – SG: za +Gustiko Zanoškar in Angelo Ograjenšek; za +Jožeta Pohorca (obl.); za +Franca
4. postna
Pogorevca (obl.); za +Ferdinanda Matavža (16. obl.); za +Vero Herman (31. obl.) in vse na
nedelja
Levovem domu umrle
(Laetare)
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Bernarda Poplasa in mamo
Jožefo; za +Ignaca Berložnika in vse Šulerjeve
18:30 – SG: za +Sonjo in Srečka Lakovšek; za +Milico Gumze in Francko Maurič
ponedeljek 17:30 – TROBLJE: za +Viktorijo Hrastel; za +Domnika (50. obl.) in Marijo (16. obl.) Krevh ter Petra
in Justino Klančnik; za +Vesno (30. dan) in Marijo Ajtnik
12. 3. 18:30
– SG: za duše v vicah
sv. Doroteja
torek

18:30 – SG: za +Jureta Grosa (roj. d.); za +Alojzijo Šrimpf; za +Martino Bricman (obl.)

13. 3.
sv. Kristina

sreda

7:00 – SG: za +Branka Kramljaka; za +Jožefo Kopriva

14. 3.
sv. Matilda

četrtek

15. 3.

17:30 – PAMEČE: za +Milana Bastla ter vse pokojne Bastl in Gracl; za +Marijo in Pavla Račnik
18:30 – SG: za +Marijo Beliš (30. dan); za +Marijo Jerlah (8. dan)

sv. Klemen
Dvoržak

petek

16. 3.
sv. Hilarij
Oglejski

sobota

17. 3.

9:45 – SV. PANKRACIJ: za +Marijo Golob; za vse Zabelove; za +Leopolda Jamnika; za +starše
Marijo in Viktorja Čevnik ter sorodnike
18:30 – SG: za +Ludvika Gostenčnika (30. dan); za +Jožeta Kolarja (roj. d.) in vse Krevhove
18:30 – SG: za +Franca Mraza in njegove starše ter za zdravje; za +Jožefa Kaca in starše ter brata
Polutnik

sv. Patrik

NEDELJA

18. 3.
5. postna
nedelja (tiha),
papeška
nedelja

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ivana Bunderla; za +Franca in
Pepco Golob ter Romano Podstenšek (obl.)
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Jožefa Zavodnika; za
žive in pokojne molivke 4. rože živega rožnega venca ; za +Jožeta Verboleta; za +Antona
Stradovnika in rodbino Plaznik, za +Milko in Jožeta Ošlovnik
10:00 – SG: za +Hildo Perkuš (obl.); za +Marino Jamnik in Ignaca Lepener ter vse na Žumprovem
domu umrle; za +Jožico Kotnik
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Alojza in Veroniko Ring
16:00 – SV. PANKRACIJ: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +starše Franca in
Antonijo ter Branimiro Mirkac ter za starše Alojza in Angelo ter Lucijo in Rozalijo Ajtnik;
za +Darka Lenarta
18:30 – SG: za +Dragico Andrejc; za +starše Marijo (26. obl.) in Jožefa (62. obl.) Grobelnik ter vse
Pikernikove

POGREBI:

NABIRKE: (preštejejo ključarji)

V Starem trgu smo se poslovili od
Marije Jerlah in Hedvike Žvikart.
Gospod, ki si življenje ljubeči
Bog, sprejmi ju v življenje.

V nedeljo, 4. 3., ste darovali:
v Pamečah 125,41 €, na Selah 48,10 €, v SG 304,40 €,
v Starem trgu 101,83 €, za Karitas 444,80 €.
Bog povrni vsem dobrotnikom!

