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NEBEŠKI KRUH IN REŠNJA KRI
Gospod Jezus Kristus je tisto noč, ko je bil
izdan, vzel kruh in se zahvalil, razlomil ter dal
svojim učencem in rekel: Vzemite, jejte, to je
moje telo. In vzel je kelih, se zahvalil in rekel:
Vzemite, pijte, to je moja kri. Ker je torej Jezus
sam izjavil in rekel o kruhu To je moje telo, kdo
si bo upal poslej o tem kaj dvomiti? In ker je
sam zatrdil in rekel To je moja kri, kdo bo še
kdaj dvomil in govoril, da ni njegova kri?
Zato z živo vero prejemajmo telo in kri
Kristusovo! Kajti pod podobo kruha se ti daje
telo in pod podobo vina kri, da se pri uživanju telesa in krvi Kristusove spojiš z njegovim
telesom in krvjo.
Na ta način namreč postanemo tudi Kristusovi nosilci, ker njegovo telo in kri preideta
v naše ude. Po besedah sv. Petra tako postanemo deležni božje narave.
Nekoč se je Kristus razgovarjal z Judi in
je rekel: Če ne boste jedli mojega telesa in pili
moje krvi, ne boste imeli življenja v sebi. Ker
niso sprejeli teh besed v duhovnem pomenu, so se nejevoljni umaknili, mislili so namreč, da jih je povabil na gostijo v telesnem
pomenu.
V stari zavezi so imeli v svetem šotoru
hlebe obličja, toda ker so spadali k stari zavezi, jih ni več. V novi zavezi posvečujeta dušo
in telo nebeški kruh in rešnja kri. Kakor se

kruh spoji s telesom, tako se tudi božja Beseda spoji z dušo. Zato ne smatraj tega kruha in
vina za navadne stvari, saj sta po Gospodovi
besedi Kristusovo telo in kri. Čeprav ti čut
prvo narekuje, naj te vera neomajno prepriča o drugem.
Poučil si se torej in preveril, da to, kar se
zdi kruh, ni kruh, čeprav trdi to okus, ampak
da je Kristusovo telo, in da to, kar se zdi vino,
ni vino, čeprav bo okus to trdil, ampak Kristusova kri. Že davno je David v psalmih pel:
Kruh krepča človeka in obraz se mu od olja
sveti. Okrepčaj svojo dušo z duhovno hrano
tega kruha ter razjasni svoj duševni obraz.
O da bi bila v tvoji duši čista vest in bi
spoznaval božjo slavo, ki se odraža v stvareh
kot v zrcalu. Tako napreduj iz slave v slavo v
Kristusu Jezusu Gospodu našem. Njemu čast
in oblast in slava na veke vekov. Amen.
Iz Jeruzalemskih katehez
(22. kateheza, 1.3-6.9)

»Apostoli so z veliko
močjo pričevali o vstajenju
Gospoda Jezusa in velika
milost je bila nad vsemi.«
(Apd 4,33)

OZNANILA

NAPOVEDNIK:
NED, 8. 4. – nedelja Božjega usmiljenja; v
Veržeju zaključek Družinskega Rad živim
(II. termin)
PON, 9. 4. – po maši srečanje DOD
TOR, 10. 4. – 9h–11h in 15h–17h v ST delitev
hrane in oblačil Karitas; po maši v E-domu
molitev za bolnike in obisk po oddelkih;
po maši srečanje MŽPS (začetek v cerkvi)
ČET, 12. 4. – ob 17h biblična; po maši v E-domu
priprava na krst; po maši v E-domu SPO
SOB, 14. 4. – v LJ nacionalno srečanje moških;
verouk na SE; ob 15h v E-domu VIL; po maši
Slomškova ZS; po maši ZS Sv. Duha
NED, 15. 4. – ob 15.30 Urškina ZS
PON, 16. 4. – po maši v SG hišna skupnost EL
TOR, 17. 4. – po maši v E-domu molitev za
bolnike in obisk po oddelkih; po maši
srečanje liturgične skupine
ČET, 19. 4. – ob 17h biblična; po maši kateheti
PET, 20. 4. – ob 17h Miklavževa ZS; po maši
mladi EL; po maši mladiA – delovno
srečanje za Oratorij
SOB, 21. 4. – eko akcija skavti; SKVO; verouk v
ST; ob 16h Mladi pari
NED, 22. 4. – ob 15h v Podgorju srečanje
otroških pevskih zborov; ob 19h Rokova ZS;
ob 19.30 Nežina ZS

Ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je
Jezus Mesija, Božji Sin, in da bi s tem, da
vérujete, imeli življenje v njegovem imenu
(Jn 20,31).
V imenu česa vse živiš? V imenu šolskega ali
poklicnega uspeha, priljubljenosti, denarja,
skrbi za svojo podobo in užitek ...? Okrepi
svojo vero, da ti življenje v Jezusovem
imenu edino prinaša resnično srečo, in
daruj del svojega življenja (v času, denarju
ali pozornosti) nekomu, ki to potrebuje.
Časa imaš do izida naslednjega Pastirja!

KONTAKT:

župnik SIMON POTNIK:
župnik ERNEST BERLOŽNIK:
župnijska pisarna:		

Danes je praznik Božjega usmiljenja. S tem dnem je Jezus
v razodetju sv. Faustini Kowalski povezal velike obljube,
največjo med njimi s svetim obhajilom, ki ga prejmemo
ta dan: to je obljuba »popolnega odpuščanja krivde in
kazni« oziroma obljuba take milosti, kakor jo prejmemo
samo pri zakramentu svetega krsta. »Želim, da bi bil praznik usmiljenja pribežališče in zavetje vsem, posebej ubogim
grešnikom. Na ta dan so odprte globine mojega usmiljenja;
na ljudi, ki se približajo izviru mojega usmiljenja, izlivam celo
morje milosti« (Gospodove besede sv. s. Faustini).
»V imenu naših otrok in salezijancev bi se vam rad najlepše zahvalil za vašo radodarnost in vaš prispevek. Naj
vas Bog blagoslovi in vam stokratno povrne. Z molitvijo
in blagoslovi, abba Angelo«
To je ena izmed zahval, ki smo jih prejeli iz misijonov v Etiopiji, ki jih podpiramo z zbranimi sredstvi v okviru projekta
Radi bi živeli. K miloščini smo posebej vabili v tem postnem
času, ko ste ob različnih priložnostih in dogodkih v Pastoralni zvezi darovali 1225,16 €. Hvala za vaše darove in naj se
naša pripravljenost za pomoč ubogim tu ne konča.
Kot ste lahko opazili, pri določenih mašah cerkveno
glasbo vodi kantor, ki poje pri ambonu. Kantorstvo ni
nastopanje ali koncert (čeprav ga je prijetno poslušati
:-)), ampak je namenjeno spodbujanju sodelovanja vseh
zbranih, zato vas vabimo, da pri bogoslužju sodelujete z
glasnim in korajžnim petjem.
V učilnici E-doma se lahko vsak torek po sv. maši pridružite skupini, katere poslanstvo je moliti za bolnike, za
umirajoče, za pokojne in njihove žalujoče svojce, za žrtve
splava in za mnoge druge trpeče brate in sestre. Rožnemu vencu in drugim oblikam skupne molitve pridružujemo petje ljudskih pesmi ob spremljavi citer ter trenutke
tihote, v katerih lahko položimo pred Gospoda svoje
osebne namene. Veseli bomo novih rednih ali občasnih
molivcev.
14. aprila bo pri sv. Jožefu v Ljubljani prvo vseslovensko
srečanje mož, očetov in sinov. Povabljeni na ta dogodek,
da se skupaj utrdite v svoji resnični identiteti Božjih sogovornikov in sodelavcev. Več informacij na moskaduhovnost.si ali v župnijski pisarni.

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; v zahvalo za vse dobro
8:00 – STARI TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za spreobrnjenje sinove
družine; za mamino dušno zdravje; za +Milana Grobelnika (5. obl.); za +Sandija Plešeja in starše
NEDELJA
9:30 – SV. ANA: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Marijo in Ivana Jevšnik
ter Alojza Vajdla; za +Alberta Kašnika in sorodnike Kašnik in Račnik; za +Anko Duler ter
8. 4.
Ivano in Franca Knez
nedelja
10:00 – SG: za +Milko (obl.) in Jožeta Ravlen; za +Dragico Balta in dve sestri Kati
Božjega
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Mihaela in Marijo
usmiljenja
Repotočnik
18:30 – SG: za +Alojza Kumra (obl.), Jožefo in Ivanko ter sorodnike; za +Vido Slemenik; za
+Antona Jelena (16. obl.) in vse Pikernikove
ponedeljek 18:30 – SG: za +mamo Marijo Kašnik (obl.); za zdravo nosečnost in srečen porod
9. 4. 19:30 – TROBLJE: za +Viktorijo Hrastel; za +Jožefo Sinherih (obl.)
sv. Tomaž
Tolentinski

torek

18:30 – SG: za +Simona Gaberška; za +starše in zdravje v družini

10. 4.
sv. Engelbert

sreda

7:00 – SG: za +Miroslava Žolnirja (obl.); za +Olgo Kašnik

11. 4.
sv. Stanislav

četrtek

12. 4.

18:30 – SG: za +Pavla (obl.) in Terezijo Smolnikar; za +Frančiško Kotnik (30. dan)
19:30 – PAMEČE: za vse Stojanovič, Pačnik in Verdinek

sv. Lazar

petek

13. 4.

9:00 – dom starostnikov: za +Franca Mauca
18:30 – SG: za duše v vicah; za +Jožefo Kopriva

sv. Martin I.,
papež

sobota

18:30 – SG: za +Jožeta in Zmaga Gumze; za +Ludvika Rakovnika

14. 4.
sv. Valerijan

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ivana in Vero Pirtovšek;
za +Ferdinanda (obl.), mamo Frančiško in oba brata Cesar
8:00 – STARI TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Maksimiljana Senica
(8. obl.); za +Pavlo in Gregorja Bošnik, sina Fridija in vse Ovčjakove; za +Marka Humka (roj. d.);
NEDELJA
za +Mihaela in Heleno Jamnik ter vse Košelove; za +Pavlo Grešovnik
15. 4. 9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Antonijo in Marjana
Javornik ter Jožico Lakovšek in Lidijo Javornik; za +Jožeta Zormana in starše Zorman;
za +Marka in Marijo Strmčnik ter sinove
3. velikonočna 10:00 – SG: za +Milovana Dujmovića (4. obl.) in sorodnike; za +Mihaela, Heleno in Tomaža
nedelja
Jamnik; za +Angelo in Antona Tomažič ter Stanka, Vinka in Anico Gosnik
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Franca Dvornik (30. obl.)
in vse Zageršnikove
18:30 – SG: za +očeta Frančiška Bricmana (1. obl.); za +Ano (obl.) in Vinka Marošek

ZAKRAMENTI:

NABIRKE: (preštejejo ključarji)

Krst, sv. obhajilo in birmo je na
velikonočno vigilijo prejela naša
katehumenka Petra Metulj.
Veselimo se z njo!

V nedeljo, 1. 4., ste darovali:
v Pamečah 624,35 €, na Selah 144,75 €, v SG ni podatka,
v Starem trgu 250,53 €, za Karitas 834,62 €
Bog povrni vsem dobrotnikom!

