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MED VSTAJENJEM IN VNEBOHODOM
Tile dnevi, preljubi, ki so potekali med Gospodovim vstajenjem in vnebohodom, niso
prešli v brezdelnem poteku, marveč so se v njih
potrdili veliki sveti dogodki in se razodele velike skrivnosti.
V njih se nam odvzema strah pred grozovito smrtjo in razglaša nesmrtnost ne le duše,
temveč tudi telesa. V njih se z Gospodovim
dihom vsem apostolom vlije Sveti Duh; blaženemu apostolu Petru pa prek drugih po ključih
kraljestva naroči še skrb za Gospodove ovce.
Te dni se Gospod dvema učencema pridruži za spremljevalca in, da nam vsakršni mrak
dvoma prežene, graja počasnost v veri boječih
in trepetajočih. V razsvetljenih srcih jim vname
plamen žive vere, in prej mlačni srci zagorita,
ko jima Gospod razlaga pisma. Ob lomljenju
kruha se jima pri večerji odpre pogled. Mnogo
srečneje so se oči odprle njima, ki se jima je razodela poveličana Jezusova narava, kakor so se
oči odprle tistima začetnikoma našega rodu, ki
se jima je zaradi njiju nezvestobe v duši naselil
nemir.
Poglejmo, preljubi, kaj vse je božja previdnost naredila, kaj vse je učila in o čem vse je
hotela prepričati oči in srca svojih prijateljev v
tem času med vstajenjem in vnebohodom! Iz
vsega tega lahko spoznamo, da je Jezus Kristus
res vstal, on, ki je bil zares rojen, ki je zares trpel
in bil zares mrtev.
Tudi svete apostole in vse učence, ki jih je
smrt na križu preplašila in ki so dvomili v resničnost vstajenja, je razvidnost resnice povsem
utrdila. Zato tudi niso bili po Gospodovem od-

hodu v nebesa nič žalostni, ampak polni veselja.
Tudi so bili zares lahko silno in nedopovedljivo veseli. Kajti skupaj s srečno množico so
videli, kako se je človeška narava dvignila na
dostojanstvo, ki prekaša vse nebeške stvari.
Dvignila se je nad zbore angelov, še več,
dvignila se je nad vse nadangele in najvišjim
bitjem ni mogoče primerjati njene vzvišenosti. Kajti sedla je na božji prestol poleg večnega
Očeta in se mu pridružila v slavi, ker je z njim
deležna kot Sin božje narave.
Iz govorov sv. Leona Velikega, papeža (1.
govor o vnebohodu, 2-4)

»In žrebali so, žreb pa je določil
Matija, in pridružili so ga enajsterim
apostolom.« (Apd 1,26)

OZNANILA:

NAPOVEDNIK:

Nekaj naših mladih se letos podaja
v misijon. Medse smo zato povabili
misijonarja Jožeta Andoljška. Z njim
se bomo srečali danes, 13. 5., ob 17h
v E-domu, nagovoril pa nas bo tudi pri
večerni sv. maši v SG. Lepo vabljeni.
Blagoslov naših misijonarjev pa bo v
soboto, 19. 5., pri večerni sv. maši.

NED, 13. 5. – ob 10h LN pri sv. Pankraciju in blagoslov
konj; ob 10h v SG srečanje družin novokrščencev;
ob 17h v E-domu srečanje z misijonarjem Jožetom
Andolškom in »misijonska« večerna maša; ob 19h
Urbanova ZS
TOR, 15. 5. – po maši skupina Božjega usmiljenja in obisk
po oddelkih bolnišnice
ČET, 17. 5. – ob 17h biblična; po maši srečanje katehetov
PET, 18. 5. – ob 17h ekipa za promocijo; srečanje VS 9.
razreda; po maši delovno srečanje za oratorij
SOB, 19. 5. – verouk v ST; ob 10h v SG blagoslov motoristov
in motorjev (KDM – Koroški dan motoristov); ob 18.30
v SG sv. maša z blagoslovom naših misijonarjev; ob
19h Mladi pari
NED, 20. 5. – Binkošti (pri vseh mašah priložnost
za bolniško maziljenje); v vseh župnijah prvi dan
tridnevnice v pripravi na prvo sv. obhajilo; ob 7.30 v
SG srečanje bolnih in ostarelih (po maši pogostitev v
E-domu); molitveni dan na Selah (od 8h do 11h); pri
večerni maši srečanje trpečih in žalujočih; po večerni
maši Nežina ZS
PON, 21. 5. – ob 17.30 v SG drugi dan tridnevnice v
pripravi na prvo sv. obhajilo (spovedovanje otrok); po
maši v SG hišna skupnost EL
TOR, 22. 5. – romanje sodelavcev Karitas; ob 17.30 v SG
tretji dan tridnevnice v pripravi na prvo sv. obhajilo
(spovedovanje otrok); po maši skupina Božjega
usmiljenja in obisk po oddelkih bolnišnice
SRE, 23. 5. – ob 17h v CE biblična šola; ob 17.30 v SG
generalka za prvoobhajance
ČET, 24. 5. – ob 15.30 v SG preverjanje in pogovor s
kandidati za birmo in njihovimi starši (I. termin); ob 17h
biblična; ob 18.30 v PA generalka za prvoobhajance;
po sv. maši nosilci VS
PET, 25. 5. – ob 16.30 v SG preverjanje in pogovor s
kandidati za birmo in njihovimi starši (II. termin); ob
17.30 v ST generalka za prvoobhajance; ob 18h v ST
Rada živim; po maši mladi EL
SOB, 26. 5. – v ST celodnevno načrtovanje Korneve;
10h–16h v MB škofijsko srečanje mladih Škofija fe(j)st;
ob 13h na SE generalka za prvoobhajance
NED, 27. 5. – prvo sv. obhajilo v vseh župnijah; ob 19h
Rokova ZS

V soboto, 19. 5., bo ob 10h na trgu
pred cerkvijo sv. Elizabete prvi
tako imenovani KDM – Koroški
dan motoristov. Katoliško kulturno
društvo sv. Uršule vabi vse moto
klube in posameznike, da se udeležite
srečanja. Molili bomo za srečno vožnjo
in hkrati tudi za vse žrtve v prometu.
Kot vsako leto bomo tudi letos na
praznik Svetega Duha – Binkošti –
prosili navdiha in iskre življenja. Pri
vseh sv. mašah bomo podelili bolniško
maziljenje, ki ni zakrament za smrt,
ampak za življenje. Vsi, ki vas tarejo
hude preizkušnje, telesne, duševne
ali duhovne »bolezni«, ste dobrodošli,
da se z zaupanjem predamo Svetemu
Duhu. Po jutranji maši bo v E-domu
tudi pogostitev starejših in bolnih,
pri večerni maši pa bo srečanje vseh
trpečih in žalujočih.
Na Binkošti bomo v župniji Sele
obhajali molitveni dan. Ob 8h bomo
izpostavili Najsvetejše, sklep pa bo
s sv. mašo ob 11h. Vabljeni, da v teh
nekaj trenutkov molitve in tišine
prinesete bodisi prošnjo ali zahvalo.

»Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor midva.« (Jn 17,11b)
Kakor Oče, Sin in Sveti Duh je tudi Cerkev eno občestvo. Vsi smo poklicani h gradnji enosti. Ker pa sam
težko gradiš, povabi k temu še nekoga. Uporabita najtrdnejšo vez – molitev. Skupaj prosita za edinost
kristjanov. 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

13. 5. 2018
7. velikonočna
nedelja

ponedeljek
14. 5. 2018
sv. Bonifacij

torek

15. 5. 2018
sv. Zofija

sreda

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Stanislavo Nabernik
(18. obl.) ter stare starše Nabernik in Vocovnik; za +Alojza Nabernika (roj. d.)
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Lazarja in
Bogdana Stojanoviča; za +Bojano in Jožeta Paradiž
10:00 – SG: za +Jožico Kotnik
10:00 – SV. PANKRACIJ: [lepa nedelja] za žive in pokojne župljane in dobrotnike
župnije; za +Marijo Jerlah; za dva +Lojzeta Karnerja in za vse Autmanove; za +Milana
Grma
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Janeza Zagrenika
in vse Grobelnikove; za +Boštjana Grobelnika (5. obl.), Janka Grabnerja (roj. d.),
mamo Marijo in očeta Pavla Prednika
18:30 – SG: za +Ludvika Gostenčnika
18:30 – SG: za +Alojzijo Babič (8. dan); za +Zofijo Rotovnik (roj. d. in god)
19:30 – TROBLJE: za +Emila Vogrina
18:30 – SG: za +starše Žvikart, Mileno Grubelnik in Julko Rebernik; za +Franca Šulerja
(14. obl.); za +Bernardo Sterkuš Jerala

16. 5. 2018

18:30 – SG: za +Ivana Bunderla (god); za +Ivana Pečolerja (obl.) in sorodnike

četrtek

18:30 – SG: za +Edvarda Wolfa in sorodnike
19:30 – PAMEČE: za +Mirka (obl.) in Bojana Hodnika ter sorodnike; za +Vincenca
Kotnika (obl.)

sv. Janez Nepomuk

17. 5. 2018
sv. Jošt

petek

18. 5. 2018
sv. Feliks

sobota

19. 5. 2018
sv. Urban

nedelja

20. 5. 2018
BINKOŠTI

ZAKRAMENTI:

18:30 – SG: za +Franca in Metodo Krofl; za +Jasno in Ivana Šetinc; za +Danico Krofl
(8. dan)
11:00 – URŠLJA GORA: za duše v vicah
18:30 – SG: za +Marijo Fele; za +Viktorijo (roj. d.) in vse umrle v družini Knap ter
Smolarjeve
7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Zofijo Hovnik (roj. d.
in god); za +Alojzijo Babič
8:00 – STARI TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Darka
Lenarta (1. obl.); za +očeta Urbana Ažnoha in vse Ledrove; za +Pavlo Prednik; za
+Andraža Schweitzerja (30. dan); za +Justino Lenart; za +Marijo Golob
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Rozalijo in
Ivana Apšner, Katarino in Liziko; za +starše Hovnik in sorodnike; za +Alberta Kašnika
(obl.); za +Vinka Vrhnjaka in Alojza Dulerja; v zahvalo
10:00 – SG: za +Angelo Jehart (roj. d.); za +Pavlo (30. obl.) in Viktorja Velunšek; za
+Julijano Gros in za zdravje; za +Milana Grma
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; v zahvalo za srečen
porod in blagoslov družine; za +Marijo Jerlah in vse Sp. Strnjakove; za +Zofijo
Brusnik; za +Marijo Kotnik, Ivana in Angelo Šisernik ter vse Španželove
18:30 – SG: za +Katarino Polenik

Poročila sta se Marina
Crnjac in Tadej Boženk.
Mladi družini želimo Božjega
blagoslova!

POGREBI:

V Slovenj Gradcu smo se poslovili od
Alojzije Babič in Danice Krofl. Molimo
za rajne in njihove družine.

NABIRKE: (preštejejo jih ključarji):

V nedeljo, 6. 5., ste darovali: v Pamečah
145,87 €, na Selah 86,70 €, v SG 419,27
€, v Starem trgu ni podatka. Bog povrni
vsem dobrotnikom!

