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PRI TEBI JE VIR ŽIVLJENJA
Premišljuj, odrešeni človek, kdo, kako
velik in kako svet je ta, ki zate visi na križu,
čigar smrt oživlja mrtve, obžalujeta nebo in
zemlja, in ob njej se odpirajo skalni grobovi.
Da bi iz strani na križu visečega Kristusa
skrivnostno prišla sveta Cerkev (kot je prišla
prva žena iz strani spečega Adama), da bi se
dopolnila prerokba: Gledali bodo vanj, ki so
ga prebodli, je božja previdnost dopustila,
da je eden vojakov s sulico prebodel njegovo srce, da bi iz njega privreli kri in voda; da
bi se odprl ta vrelec odrešenja in milosti in
postal vsemu občestvu Cerkve živa voda,
tekoča v večno življenje.
Hiti torej, duša, prijateljica Kristusova,
bodi kot golobica, ki dela svoje gnezdo ob
robu brez dna, in tam, kot lastovka, ki najde
gnezdo, ne izgubi svoje budnosti; kakor grlica pridi in skrij otroke svoje čiste ljubezni
in se približaj s svojimi ustnicami, da zajameš iz studencev Odrešenikovih. Tam je vir
vode, tekoče sredi raja, ki se deli na štiri veletoke in nato razlita v ljubljena srca, namaka
in dela rodovitno vso zemljo.
K temu viru življenja in luči, prihiti torej,
poln goreče želje, kdorkoli si, ki si se posvetil Bogu in mu z vso močjo iz največje globine svojega srca, kliči: »O neizrazna lepota
najvišjega Boga, prečisti blesk večne luči,
življenje, ki daje življenje vsem živim, luč,
ki daje svetlobo vsem lučem, ti, ki ohranjaš

v neminljivem siju in toliki raznovrstnosti
zvezde, ki se bleščijo na nebu od prve zore
pred prestolom tvojega božanstva!
O večni in nedostopni vir, poln sijaja in
miline, vir studenca, skritega slehernemu
človeškemu pogledu! Globina brez dna, višina brez meja, neizmerna veličina in neoskrunljiva čistost!
Iz tebe teče reka, ki osrečuje božje mesto, da ti moremo med radostnim in hvalnim
petjem v prazničnem zboru prepevati hvalnico, kajti iz svoje izkušnje moremo pričevati,
da je v tebi vir vsega življenja in da nam v
tvoji luči vse postaja svetlo.
Iz del sv. Bonaventura, škofa (3. zv., Les
življenja, 29-30.47)

»Kdor namreč spolnjuje Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in mati.«
(Mr 3,35)

OZNANILA:

NAPOVEDNIK:

Bližajo se počitniški dnevi. Najprej zahvala vsem
katehetom, animatorjem, ostalim, ki ste pomagali
pri veroučnih skupinah in verouku. Za nami je 988
rednih veroučnih ur, lahko rečemo vsaj dvakrat toliko
načrtovanja, nismo šteli ur individualnega verouka,
tudi ne srečanj za starše in rednih srečanj katehetov,
nosilcev, animatorjev. Mirno lahko rečem: če seštejem
vse te ure, znese preko 4.000. Potem so tu še duhovne
vaje, Rad živim, Oratorij in druga izobraževanja. V
ves ta katehetsko-pedagoški del je vključenih preko
50 prostovoljcev. Iskren boglonaj vsem in vsakemu
posebej.

NED, 10. 6. – po 10. maši srečanje za
starše Radživima
PON, 11. 6. – ta teden je vpis k verouku;
po maši v E-domu predstavitev
romanja po Sveti deželi
TOR, 12. 6. – 9h–11h in 15h–17h v
E-domu delitev hrane in oblačil
Karitas; po maši skupina Božjega
usmiljenja in obisk po oddelkih
bolnišnice
SRE, 13. 6. – DIES (metropolitansko
srečanje duhovnikov s svojim škofom
na Ptujski gori)
ČET, 14. 6. – po maši v E-domu priprava
na krst
SOB, 16. 6. – romanje bolnikov in
ostarelih na Brezje; ob 17h delovno
srečanje Rad živim (I. termin)
NED, 17. 6. – krstna nedelja v vseh
župnijah; zaključno srečanje Urškine
ZS
PON, 18. 6. – ob 17.30 Blagor ženskam
TOR, 19. 6. – ob 18h v MB (Sv. Jožef)
zaključno srečanje katehetov; po maši
skupina Božjega usmiljenja in obisk
po oddelkih bolnišnice
SRE, 20. 6. – ob 16h v SG načrtovanje
Alfa tečaja; ob 17h v CE biblična šola
PET, 22. 6. – ob 16h Miklavževa ZS; po
večernicah ekipa za promocijo
SOB, 23. 6. – ob 9.30 v ST srečanje
EL; po romarski poti na Uršljo goro
(župnija Podgorje; sv. maša ob 11h); 3.
zaključno srečanje RŽ; srečanje Mladih
parov
NED, 24. 6. – krstna nedelja v SG; na Krku
začetek Poletne biblične šole

16. junija romamo na Brezje na srečanje bolnikov in
invalidov. Prijava do vključno 13. 6. na telefon 051
270 710 – Marija Klug. Cena cca 10 €, odhod ob 6.30 z
Vorančevega trga.
V počitniškem času se bo zaradi lepih nedelj marsikje
prestavila ura nedeljske sv. maše. Nekajkrat bomo
zaradi tega namesto sv. maše obhajali nedeljsko
besedno bogoslužje. Vodili ga bodo za to postavljeni
voditelji. Obred je potrjen s strani Slovenske škofovske
konference in omogoča širšemu krogu verniku, da
doživijo nedeljsko bogoslužje.
V napovedniku že nastaja nekaj poletnih »praznin«,
zato bo tudi Pastir v počitniških mesecih izhajal na 14
dni. Mašne namene za julij in avgust sporočite vsaj tri
tedne pred želenim terminom, sicer jih ne bomo mogli
objaviti.

Pred nami je že vpis k verouku, ki bo ta teden:
v ponedeljek, 11. 6., 13h–18h
v torek, 12. 6., 13h–18h
v sredo, 13. 6., 13h–18h
v četrtek, 14. 6., 8h–10h
v petek, 15. 6., 8h–10h
Prosimo vse starše, da se držite predlaganih
terminov. Vpis bo potekal v E-domu.

»Kdor namreč izpolnjuje Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in mati.« (Mr 3,35) Si že videl bolj jedrnato
poslanico za pot v nebesa? Tudi ti ne ovinkari in izpolnjuj Božjo voljo! Ne veš, koliko časa imaš. :)
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

