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KRISTUSOV KRIŽ JE NAŠE ODREŠENJE
O predragoceni dar križa! Glej, kako se blešči! Kakšna lepota in veličastje! To je čudovito
drevo za pogled in okus. Ni kakor drevo v raju,
ki je bila medlo podoba dobrega in zla.
To je drevo, ki daje življenje, ne pa smrti. Luč
je, ne tema. Po njem prideš v nebesa, ne izganja te iz raja. Na to drevo se vzpenja Kristus kot
kralj na zmagoslavni voz. Premagal je hudiča,
gospodarja smrti, in osvobodil človeški rod suženjstva trinoga.
Na to drevo gre Gospod kot hrabri bojevnik. V boju je bil ranjen na rokah in nogah in
na prsih. Toda s svojo krvjo ozdravlja naše rane,
to je našo naravo, ki jo je ranila strupena kača.
Drevo nas je najprej umorilo, sedaj pa po
drevesu križa prejemamo življenje. Drevo nas
je nekoč prevaralo, sedaj pa z drevesom izganjamo zvijačno kačo. Kakšna čudovita sprememba! Namesto smrti se nam daje življenje,
namesto razkroja telesa nesmrtnost, namesto
sramote slava.
Zato ne vzklika zaman apostol: Meni pa
Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa, s katerim je meni
svet križan in jaz svetu. Najvišja modrost, ki je
vzbrstela iz križa, je uničila ošabno modrost
sveta in njeno prevzetno nespamet. Dobrine,
ki smo jih prejeli po križu, so odpravile vse kali
hudobije in zlobe.
Podobe in znamenja od začetka sveta so
bile le znanilke velikih dogodkov, ki bodo izhajali iz tega drevesa. Pazi torej, kdorkoli si, ki
hrepeniš po spoznanju. Ali ni vendar Noe s pomočjo neznatnega lesa rešil sebe in svojo dru-

žino ter živino pred katastrofalno poplavo, ki jo
je poslal Bog?
Pomisli na Mojzesovo palico. Mar ni bila
simbol križa? Z njo je spremenil vodo v kri,
spremenjena v kačo je požrla pričarane kače
čarodejev, z njo je udaril po morju in ga razdelil
na dva dela in spet vrnil morske vode v prvotno
stanje in tako potopil sovražnike, rešil pa izvoljeno ljudstvo.
Taka je tudi bila Aronova palica, simbol križa, ki je vzcvetela v enem samem dnevu in ga
razodela kot zakonitega duhovnika.
Tudi Abraham je napovedal križ, ko je zvezal sina na grmadi. Križ je pokončal smrt, vrnil
v življenje Adama. Vsi apostoli so dosegli slavo
po križu, vsak mučenec je od njega prejel krono, vsak svetnik svetost. S križem smo se oblekli v Kristusa in slekli starega človeka. S križem
smo se mi, Kristusove ovce, zbrali v enem hlevu
in gremo v večno domovino.
Iz govorov sv. Teodorja Studita, opata

Dejal jim je: »Kaj ste preplašeni in
zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi?«
(Lk 24,38)

OZNANILA:

NAPOVEDNIK:

V soboto, 5. maja, romajo pevci Pastoralne
zveze v Zaplaz. S seboj vabijo tudi družinske
člane in še koga, ki bi se želel pridružiti (tisti,
ki niste pevci, stroške romanja pokrijete
sami). Prijavite se pri domačih zborovodjih.
V učilnici E-doma se lahko vsak torek po sv.
maši pridružite skupini Božjega usmiljenja,
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. Veseli bomo novih
rednih ali občasnih molivcev.
»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.

NED, 15. 4. – krstna nedelja v vseh župnijah;
ob 15.30 Urškina ZS
PON, 16. 4. – po maši v SG hišna skupnost EL
TOR, 17. 4. – po maši v E-domu Skupina
Božjega usmiljenja (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 16h delovno srečanje za Rad
živim (kuharji); 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; po maši Slomškova
ZS
NED, 22. 4. – krstna nedelja v SG; ob 15h v
Podgorju srečanje otroških pevskih zborov;
ob 19h Rokova ZS; ob 19.30 Nežina ZS
PON, 23. 4. – ob 17.30 v SG Blagor ženskam
TOR, 24. 4. – po maši v E-domu Skupina
Božjega usmiljenja; ob 19.15 v E-domu
molitev z žalujočimi; po maši v E-domu
srečanje sodelavcev Karitas
SRE, 25. 4. – ob 17h Celju biblična šola
ČET, 26. 4. – ob 17h biblična; po maši srečanje
nosilcev VS
PET, 27. 4. – veroučne počitnice do 2. 5.; ob
18h v ST Rada živim

»Potipljite me in poglejte, kajti duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam jaz« (Lk 24,39b).
Jezus je resnično vstal s telesom, iz mesa in kosti. Tudi nam je namenil tako vstajenje, zato je tudi
tvoje telo nekaj lepega in svetega. S svojim telesom (dotikom, stiskom roke, objemom) nekomu
pokaži, da ga imaš rad(a). Naj se tudi on(a) počuti ljubljeno in sprejeto. Časa imaš do izida
naslednjega Pastirja!

KONTAKT:
župnik SIMON POTNIK: 		
župnik ERNEST BERLOŽNIK :
Kontakt pisarna:		

041 691 065, simon@pastir.si
051 658 236, bernest949@gmail.com
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

nedelja

15. 4. 2018
3. velikonočna
nedelja

ponedeljek
16. 4. 2018

sv. Bernardka Lurška

torek

17. 4. 2018
sv. Inocenc

sreda

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.); za +Mihaela in Heleno Jamnik ter vse
Košelove; za +Pavlo Grešovnik
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
10:00 – SG: za +Milovana Dujmovića (4. obl.) in sorodnike; za +Mihaela, Heleno in
Tomaža 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
18:30 – SG: za ozdravljenje in osvoboditev
19:30 – TROBLJE: za +Slavko Grešovnik
18:30 – SG: za zdravje, razumevanje, zvestobo in odpuščanje v družini; za dušno in
telesno zdravje

18. 4. 2018

7:00 – SG: za duše v vicah

četrtek

18:30 – SG: za +mamo Genovefo (20. obl.), očeta Jožeta in sina Jožeta Paradiž ter za
Marjana in mamo Horvat
19:30 – PAMEČE: za +Alojza Dulerja (8. dan); za +starše, brata in sestro Glavica

sv. Elevterij

19. 4. 2018
sv. Leon IX.

petek

20. 4. 2018

18:30 – SG: za +Tončko Ledinek Cibašek (30. dan)

sv. Hilda

sobota

21. 4. 2018
sv. Anzelm

nedelja

22. 4. 2018
nedelja dobrega
pastirja

ZAKRAMENTI:

18:30 – SG: za +Antona Cesarja; za +Rudolfa Vaukana in starše; za +Frančiško (4.
obl.), očeta in dva brata Repnik
7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ljudmilo in Mojco
Zabel ter Ivana Vovka; za +Julijano Mlinšek (obl.), Lovrenca in oba brata, sestro ter
Viktorijo in Marijo Mlinšek
8:00 – STARI TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Francija
Kaca (30. obl.), mamo Francko in očeta Franca
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Jurija Pačnika
10:00 – SG: po namenu; po namenu darovalke; za +Marjano Turičnik (10. obl.); za
+ženo Marijo Mlinšek in njeno mamo Marijo Moric; za +Simona Grosa (roj. d.) in
sorodnike
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Marino Jamnik in
vse na Žumprovem domu umrle; za +Karla Jamnika (obl.); za +Lesnikove starše, sina,
hčere in zete
18:30 – SG: za +Pavlo Golouh (10. obl.); za +Ivana Prevorčiča (19. obl.) in sorodnike

Zakrament sv. krsta sta
prejela Benjamin Klančnik
in Ožbej Hajnže. Veselimo
se z družinama.

POGREBI:

V Pamečah smo se poslovili od Alojza
Dulerja in v Slovenj Gradcu od Nikole
Bulovića. Gospod, daj rajnim večni mir
in pokoj.

NABIRKE: (preštejejo jih ključarji):

V nedeljo, 8. 4., ste darovali: pri sv. Ani
206,27 €, na Selah 39,50 €, v SG 257,65
€, v Starem trgu ni podatka. Bog povrni
vsem dobrotnikom!

