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BODI BOŽJA DARITEV IN DUHOVNIK
Rotim vas, bratje, pri božjem usmiljenju. Pavel
nas roti, še več, po Pavlu nas Bog roti, ker ima rajši
našo ljubezen kakor pa strah. Prosi nas on, ki noče
biti le Gospod, ampak prav tako tudi Oče. Prosi nas
Bog v svojem usmiljenju, da bi mu ne bilo treba nas
kaznovati s svojo strogostjo.
Poslušajte besede rotečega Gospoda: Poglejte,
spoznajte v meni svoje telo, svoje ude, notranje organe, kosti in kri. Če se že Boga bojite, zakaj ne ljubite vsaj tega, kar je vaše? Če bežite pred Gospodom,
zakaj se ne zatečete k bratu?
Morebiti vas bega veličina trpljenja, ki ste ga
povzročili. Nikar se ne bojte. Križ ni mene končal,
prebodel je smrt. Žeblji mi ne povzročajo bolečin,
temveč mi budijo ljubezen do vas. Rane ne izvabljajo vzdihov mojemu srcu, ampak vas vabijo k njemu.
Razpetost telesa ne veča mojih muk, marveč vam
odpira moje naročje. Moja kri se ne izteka zaman,
odplačuje ceno odkupnine za vas.
Pridite, vrnite se torej in si vsaj tako pridobite izkustvo o Očetu, ki vrača dobro za hudo, ljubezen za
krivice, ljubezen v zameno za številne rane.
Poslušajmo že vendar, kaj prosi apostol: Rotim
vas, bratje, dajte svoja telesa. S to svojo prošnjo
je apostol vse ljudi povzdignil do duhovniškega
dostojanstva: dajte svoja telesa v živo daritev.
Kako nezaslišano vzvišena je duhovniška služba
kristjana, ko je človek sam zase daritev in duhovnik.
Ne išče več zunaj sebe, kaj bi prinesel v dar Bogu,
ampak sam postane to, kar se žrtvuje. Pri tem sta
dar in duhovnik eno, žrtev je zaklana, a vendar živi;
duhovnik je ne ubije, a jo kljub temu daruje.
Čudovito je darovanje, kjer se žrtvujeta telo in
kri na netelesni način. Rotim vas torej, bratje, pravi
apostol, pri božjem usmiljenju, dajte vaša telesa v
živo daritev.
Bratje, tej daritvi je vzor Kristus, ki je daroval
svoje telo tako, da je življenje dal za življenje sveta.

Njegovo telo je res bilo živa žrtev, ker kljub usmrtitvi Kristus živi. S tako žrtvijo se smrt preživi, daritveni dar ostane, hostija živi in smrt prejme kazen.
Zaradi tega se mučenci s smrtjo rodijo, s koncem
začnejo, po usmrtitvi živijo, in tisti, ki so bili ugasnjeni na zemlji, žarijo v nebesih.
Rotim vas torej, bratje, pravi apostol, pri božjem
usmiljenju, dajte vaša telesa v živo in sveto daritev.
To je tisto, kar prerok opeva: Klavnih in jedilnih daritev nisi hotel, a telo si mi pripravil.
O človek, postani zares božja žrtev in duhovnik,
in ne zanemarjaj tega, kar ti je podelila božja oblast.
Obleci si oblačilo svetosti, opasaj se z vezjo čistosti
in tvoje pokrivalo naj bo Kristus.
Križ naj nenehno varuje tvoje čelo prsi naj povezuje skrivnost božje vednosti, naj izhaja iz tebe
molitev kakor kadilo v prijeten vonj, vzemi v roke
meč Duha, tvoje srce naj bo oltar in tako brez strahu
položi nanj svoje telo, da ga daruješ Bogu.
Bog si želi vere, ne pa smrti; žejen je vdanosti, ne
krvi; pomiri ga dober namen, ne pa uničenje daru.
Iz govorov sv. Petra Krizologa, škofa
(108. govor)

»Otroci, ne ljubimo z besedo, tudi
ne z jezikom, ampak v dejanju in
resnici.« (1 Jn 3,18)

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.
Prijavite se pri domačih zborovodjih.
Prispevek za romanje bo za pevce cca 12 €,
pridruženi romarji pa prispevate 25 €.
Čez dva tedna, 12. in 13. maja, bo slovesno
v starotrški župniji. V soboto bo molitveni
dan. Ob 10h bomo izpostavili Najsvetejše,
nato pa smo vabljeni, da se ali posamezno
ali po skupinah oglasimo pred Najsvetejšim.
Sklep celodnevnega češčenja bo ob 19.30
s sv. mašo. Naslednji dan pa nas čaka lepa
nedelja pri sv. Pankraciju. Z Najsvetejšim
bomo poromali do Grajske vasi, klicali
blagoslova na naše delo, naša polja in
gozdove, kot vsako leto blagoslovili tudi
konje in se po maši še zadržali v prijetnem
druženju. Slovesnost bo vodil domačin g.
Miha Herman.
V enem letu v naših župnijah krstimo preko
80 otrok. Koliko upanja! Bogu hvaležni
za vsako družino, ki se odloči za življenje,
hvaležni za starše, ki se odločijo za krst in
utrditev vere, in hvaležni dobremu Bogu
se bomo zbrali v nedeljo, 13. maja, pri 10.
sv. maši. Vabljene družine in tudi vsi krstni
botri novokrščencev.

TOR, 1. 5. – praznik sv. Jožefa, začetek
šmarničnih pobožnosti; po maši skupina
Božjega usmiljenja in obisk po oddelkih
bolnišnice
ČET, 3. 5. – obisk bolnikov po domovih; ob
17.30 v SG molitev za duhovne poklice; po
maši v E-domu priprava na krst
PET, 4. 5. – obisk bolnikov po domovih;
10h–11h v E-domu uradne ure Karitas;
ob 16h spovedni dan; ob 17h v E-domu
srečanje za starše in botre kandidatov za
birmo z gostom Tadejem Vindišem; ob
18.30 v E-domu MMM; po maši v E-domu
duhovna obnova za odrasle in češčenje do
23h; po maši mladiA
SOB, 5. 5. – romanje pevcev na Zaplaz
(vabljeni tudi ostali)
NED, 6. 5. – v ST po sv. maši druženje ob kavi
in čaju
TOR, 8. 5. – 9h–11h in 15h–17h v ST delitev
hrane in oblačil Karitas; ob 17h srečanje
voditeljev BB; po maši skupina Božjega
usmiljenja in obisk po oddelkih bolnišnice;
po maši MŽPS (začetek v cerkvi)
SRE, 9. 5. – rekolekcija v Šentvidu
ČET, 10. 5. – ob 17h biblična; po maši v
E-domu priprava na krst
PET, 11. 5. – ob 17h v E-domu srečanje za
starše prvoobhajancev
SOB, 12. 5. – verouk na SE; molitveni dan v
ST (izpostavitev ob 10h, sklep s sv. mašo
ob 19.30); ob 15h v E-domu VIL; po maši
Slomškova ZS; po maši ZS Sv. Duha
NED, 13. 5. – ob 10h LN pri sv. Pankraciju
in blagoslov konj; ob 10h v SG srečanje
družin novokrščencev; ob 16h v SG srečanje
z misijonarjem Jožetom Andolškom
in »misijonska« večerna maša; ob 19h
Urbanova ZS

V tem je poveličan moj Oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci.« (Jn 15, 8) Napiši
svoje tri največje uspehe, ki si jih dosegel v življenju. Kateri od teh je dober sad tudi v Božjih
očeh? Bog pa za svoj uspeh-poveličanje šteje, da prav ti postaneš Njegov učenec, učenka. Kaj so
torej tvoji uspehi? Razmisli 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

29. 4. 2018
5.
velikonočna
nedelja

ponedelj
ek
30. 4. 2018
sv. Marija od
Učlovečenja

torek

1. 5. 2018
sv. Jožef
Delavec

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; v zahvalo
8:00 – STARI TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Andraža Schweitzerja (8.
dan); za +Marijo Slivnik (22. obl.) in moža ter vse Hautmanove
9:30 – TROBLJE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Viktorijo Hrastel; za žive in
pokojne molivce 5. rože živega rožnega venca; za +Ivana Jeromla in obe sestri
10:00 – SG: za +Darka Hribška in starše; za +Antona (38. obl.) Kališnika in sorodnike; za +Veroniko
Jakob in starše Jakob; v zahvalo za dar življenja
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Milana Hovnika st. in vse
Hovnikove
18:30 – SG: za +Slavka Areha in sorodnike; za +Katarino Polenik; za +mamo Pavlo (9. obl.) in očeta
Franca Popič
18:30 – SG: za +Marijo in Ivana Trs; za +Štefko Hrovat (1. obl.); za +Jožefa Rotovnika (roj. d.); za
+Tomaža Poplasa
19:30 – TROBLJE: za duše v vicah
9:30 – SV. ANA: za +Škratkove in Brodnikove; za žive in pokojne molivce 5. rože živega rožnega
venca; za +Jurija in Angelo Šavc
11:00 – Uršlja gora: za duše v vicah
18:30 – SG: za +Slavka Sterleta (4. obl.)

sreda

2. 5. 2018
sv. Atanazij
Veliki

četrtek

3. 5. 2018
sv. Filip in
Jakob ml.

petek

18:30 – SG: za +Janka Kotnika (roj. d.)

18:30 – SG: za +Matica (obl.) ter Marijo in Ivana Hartman; za +Florjana Podjavorška (roj. d. in god);
za +Alojza Breznika (obl.)
19:30 – PAMEČE: za +Branka Grila (8. dan); za +Marijo in Vesno Ajtnik

4. 5. 2018
sv. Florijan

18:30 – E‐dom: za +Alojza (obl.) in Ano Kosi; za +mamo Floro (roj. d. in god)

5. 5. 2018
sv. Juta

18:30 – SG: za +Marijo Bricman; za +Olgo Kašnik

sobota

nedelja

6. 5. 2018
6.
velikonočna
nedelja

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Marijo in Martina Slivnik, moža
Karla in teto Tilko
8:00 – STARI TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ivana Klančnika (20. obl.)
in vse Hrastnikove; za +Milana Grma (8. dan)
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Anico Pogač in vse
Uglarjeve; za +starše Laznik in Faniko Ekart; za +Berto in Franca Goličnik; za žive in pokojne molivce
5. rože živega rožnega venca; za +Stanka, Franca in Franjo Vošner
10:00 – SG: za +Jožeta Škrabca in starše; za +Marijo Kašnik (2. obl.); za +Stanka Grilca (god), starše
in Ivana; za +Jožico Kotnik; za +Marijo Fele (8. dan); za +Maksa Čerenaka in sorodnike
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Alojza Verboleta, ženo Pavlo,
Jožeta, Marijo, Franca, Pavlo in vse Pežlove; za +Franca (6. obl.) in Mihaelo Hovnik ter vse
Zaberčnikove
18:30 – SG: da bi Bog naredil čudovite stvari ob svojem času in ko bo hotel

ZAKRAMENTI:

Zakrament sv. krsta so
prejeli: Zarja Sovinc, Nik
Kleč, Ožbi Rednak in
Patrik Šipura. Veselimo se z
družinami.

POGREBI:

V Pamečah smo se poslovili od Branka
Grila, v Slovenj Gradcu od Jožice
Kuhelnik in Marije Fele in v Starem
trgu od Milana Grma. Molimo za rajne
in njihove družine.

NABIRKE: (preštejejo jih ključarji):

V nedeljo, 22. 4., ste darovali: v Pamečah
94,85 €, na Selah ni podatka, v SG 447,09
€, v Starem trgu 65,94 €. Bog povrni
vsem dobrotnikom!

