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BLAGOSLOVLJEN, KI PRIHAJA
V GOSPODOVEM IMENU
Pridite, povzpnimo se skupno na Oljsko goro, pojdimo naproti Kristusu, ki se
danes poslavlja od Betanije in gre prostovoljno v sveto trpljenje, da nas odreši.
Kristus torej prihaja. Svobodno se je
odločil iti v Jeruzalem. Ponižal se je k
nam iz nebes, da nas, ki smo obležali tu
doli, dvigne k sebi. Pohitimo z Jezusom
v trpljenje in posnemajmo ljudi, ki so mu
prihajali naproti. Ne mečimo na cestišče
ne oljčnih ne palmovih vej ne oblačil,
temveč s ponižnostjo v srcu, iskrenostjo
in vso vdanostjo razgrnimo sami sebe
pred njim, kolikor moremo, da v sebi
sprejmemo prihajajočo Besedo in objamemo tistega, ki ga ves svet ne more
objeti.
On, ki je krotkost sama, je pred nami
ves krotek in se dviga nad zahod naše
najgloblje bednosti, da bi se naselil med
nami, z nami pogovarjal, nas pritegnil k
sebi in privedel nazaj.
Pripravimo Kristusu pot takole: ne razprostirajmo pred njim plaščev, odsekanih

vej, zelenja, ki kmalu ovene in izgubi čez
nekaj ur svoj čar, ampak oblecimo njegovo milost ali njega samega: Kateri ste bili
namreč v Kristusa krščeni, ste Kristusa oblekli. Vrzimo se pod njegove noge, kakor
razprostremo po tleh oblačila.
Zaradi svojih grehov smo bili rdeči
kot škrlat, a nas je odrešilni krst opral,
da smo postali beli kakor volna. Namesto palmovih vej prinesimo zmagovalcu smrti zmagoslavna odličja. Skupaj z
otroki vzklikajmo danes tudi mi in mu
mahajmo v pozdrav z veselim razpoloženjem, ki se je zbudilo v naši duši: Blagoslovljen, kralj Izraelov, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Iz govora sv. Andreja s Krete, škofa
(9. govor na cvetno nedeljo)

»Gospod Bog mi je odprl
uho in jaz se nisem upiral,
nisem se umaknil nazaj.«
(Iz 50,5)

OZNANILA

NAPOVEDNIK:
NED, 25. 3. – Cvetna nedelja; prestavitev ure +1; opoldne Rokova ZS;
ob 15h na Gradišču blagoslov obnovljenega križevega pota; ob
15h na Homcu dekanijski križev pot; ob 15.30 Urškina ZS; ob 18h
v SG spovedujejo dekanijski duhovniki
PON, 26. 3. – začetek velikonočnih veroučnih počitnic do 9. 4.; ob
17.30 v župnišču informativno srečanje ženske skupine; po maši v
E-domu pashalna večerja
TOR, 27. 3. – ob 9h spoved v domu starostnikov; ob 16h čistilna akcija
v župnišču; po maši v E-domu srečanje vseh, ki služijo bolnim,
trpečim, žalujočim; po maši v E-domu srečanje sodelavcev
Karitas
SRE, 28. 3. – ob 10h v MB krizmena maša; ob 19h v E-domu pashalna
večerja
ČET, 29. 3. – VELIKI ČETRTEK; ob 18.30 v SG obred Zadnje večerje
PET, 30. 3. – VELIKI PETEK; ob 15h v SG (cerkev Sv. Duha) križev pot;
obredi Velikega petka: 15h SE, 17.30 PA, 18.30 SG, 19.30 ST
SOB, 31. 3. – VELIKA SOBOTA; zjutraj blagoslovi ognja: 7h PA in SG,
8h SE in ST; čez dan blagoslovi jedi in zvečer ob 19.30 v SG slavje
Velikonočne vigilije
NED, 1. 4. – VELIKA NOČ; vstajenjske procesije: 6h SG, 7h ST, 8h PA,
11h SE
PON, 2. 4. – pot v Emavs; ob 10.30 srečanje nosilcev VS; po maši v
Trobljah srečanje katehetov in nosilcev
TOR, 3. 4. – po maši v E-domu molitev za bolnike in obisk po
oddelkih; po maši v E-domu Beseda življenja
SRE, 4. 4. – teološki tečaj za duhovnike mariborske škofije
ČET, 5. 4. – obisk bolnikov po domovih; ob 17h biblična; ob 17.30
molitev za duhovne poklice; po maši v E-domu priprava na krst
PET, 6. 4. – obisk bolnikov po domovih; 10h–11h v E-domu uradne
ure Karitas; ob 16h spovedni dan; ob 18h v Veržeju začetek
Družinskega Rad živim (II. termin); po maši mladiA
NED, 8. 4. – nedelja Božjega usmiljenja

Vsi se boste pohujšali, kajti pisano je: Udaril bom pastirja in
ovce se bodo razkropile (Mr 14,27).
Ta teden bo Pastir udarjen, kam pa se bodo razkropile ovce?
Se bodo skrile med zadnje nakupe, šolske in službene skrbi,
pisanke, velikonočno čiščenje ...?
Pastir pa hrepeni, da bi bili ob Njem. Poskrbi, da boš ob Njem
v četrtek, petek, soboto IN nedeljo ali pa kar vse dni 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

Nocoj bo v Slovenj Gradcu zadnja večja
priložnost za sv. spoved: ob 18h bodo v
cerkvi sv. Elizabete dekanijski duhovniki.
Med tednom bo priložnost za spoved še v
ponedeljek in torek zvečer pred mašami.
V SG naprošamo gospodarje in gospodinje za pomoč pri pogostitvi godbe na
pihala za velikonočni zajtrk. Na Veliko
soboto po blagoslovu jedi lahko svoj dar
(vino, klobase ali potico) prinesete kar v
župnišče.
S prestavitvijo ure prehajamo na poletni
red sv. maš: večerne maše izven SG bodo
ob 19.30.
Blagoslovi ognja:
- 7h Pameče in SG
- 8h Sele in Stari trg
Blagoslovi jedi:
- 9h dom starostnikov
- 10h SG in ST
- 11h SG in SE
- 12h SG
- 13h SG in sv. Pankracij
- 14h SG
- 15h SG in PA
- 16h SG in TR
- 17h SG
Vabljeni k obredom sv. tridnevja:
na Veliki četrtek k postavitvi zakramenta
svete maše in mašniškega posvečenja
(umivanje nog apostolom), na Veliki petek podoživljanje Jezusovega trpljenja
in smrti (soudeleženost pri Kristusovem
pasijonu), na Veliko soboto k slavju luči
(podelitev zakramentov našim katehumenom). Za praznovanje Velike sobote
prinesite s seboj svoje krstne ali druge
primerne sveče. Sveče bo mogoče dobiti
tudi pri vhodu v cerkev.

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 +Marijo Vrhovnik in sorodnike;
za +Marijo in Alojza Tasič ter vse Tasičeve
8:00 – STARI TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +župnika Jožeta Vizjaka (obl.) in
vse pokojne duše pastirje; za +očeta Ivana (27. obl.) in mamo Marico Lahovnik;
za +Frančiško Kotnik (8. dan); za +Ferda Klančnika (50. obl.) in vse na Šurčevem domu umrle;
za +Viktorja Kovačiča (roj. d.) ter družini Kovačič in Hudolist, za +Marijo in Franca Slivnik (obl.) ter
NEDELJA
sorodnike
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Vido Hajtnik Krivec in Jožeta
25. 3.
Hajtnika st.; za žive in pokojne molivke 3. rože živega rožnega venca; za +Ivico Laznik (obl.) in Antona
Strmčnika; za +Marijo in Franca Hrastelj (obl.) ter starše Sedar; za +Jožeta Graceja in obojne starše
Cvetna nedelja 10:00 – SG: za +starše Jožefa in Marijo Žvikart, dva brata in sestro; za +Jožefa in Marijo Meh ter
Hudopiskove; za +Ljubico in Fabjana Matoševič ter sorodnike; za +Veroniko Jakob in starše, za
+Justino Lenart
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Bojana Luršaka, Janeza Kamnika,
Štefana Krančana in vse Blatnikove ter Stanka Tamšeta in vse Repnikove; za +Pavlo Grešovnik in vse
Vodovnikove
18:30 – SG: za +Amalijo Sivec in sorodnike
ponedeljek 18:30 – SG: za +Marijo Jurčevič in sorodnike; za +teto Pavlo Nikolič
19:30 – TROBLJE: za +Slavko Grešovnik

26. 3.
sv. Larisa

18:30 – SG: za zdravje, razumevanje, zvestobo in odpuščanje v družini; za +Šima Čolakovića (obl.)

torek

27. 3.
sv. Rupert
Salzburški

7:00 – SG: po namenu

sreda

28. 3.
sv. Bojan

četrtek

18:30 – SG: [obhajanje obredov Zadnje večerje] za +Jelko Gradišnik (roj. d.); za +Danijela Kovača

29. 3.
VELIKI ČETRTEK

petek

30. 3.
VELIKI PETEK

sobota

15:00 – SELE: obredi Velikega petka
15:00 – SG (cerkev Svetega Duha): molitev križevega pota
17:30 – PAMEČE: obredi Velikega petka
18:30 – SG: obredi Velikega petka
19:30 – STARI TRG: obredi Velikega petka
19:30 – SG: [velikonočna vigilija] za +bratranca in verne duše; za +Marijana (obl.) in Štefko Majcen

31. 3.
VELIKA SOBOTA

NEDELJA

1. 4.
VELIKA NOČ

6:00 – SG: [vstajenjska procesija] za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Franca in
Ivana Klug ter starša
7:00 – STARI TRG: [vstajenjska procesija] za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije;
za +Tonija Jeromla (10. obl.) in sorodnike; za +Antonijo Femec (obl.) in Veroniko Bošnik
8:00 – PAMEČE: [vstajenjska procesija] za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije;
za +Marijo Račnik in Vinka Pačnika; za +Tadeja in vse Kokalove, Laznikove in Lipuševe
10:00 – SG: v zahvalo za zdravje in Božje varstvo v rodbini
11:00 – SELE: [vstajenjska procesija] za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Jožeta
Kotnika in vse Pokeržnikove
18:30 – SG: za +Frančiška Juvana ter Mirka in Marijo Ješovnik

ZAKRAMENTI:

NABIRKE: (preštejejo ključarji)

Zakrament sv. krsta so prejeli Gal
in Lan Švab Kren ter Luka Pečoler.
Veselimo se z mladima družinama.

V nedeljo, 18. 3., ste darovali: v Pamečah 51,39 €, na
Selah 66,56 €, v SG 381,94 €, pri sv. Pankraciju ni podatka.
Bog povrni vsem dobrotnikom!

