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ŽIVA JE GOVORICA, KO GOVORIJO DELA
V raznih jezikih govori, kdor je napolnjen s Svetim Duhom. Razni jeziki so
različna pričevanja o Kristusu: ponižnost,
uboštvo, potrpežljivost in pokorščina.
Z njimi govorimo, ko živimo tako in to kažemo drugim. Živa je govorica, ko govorijo dela. Umolknejo naj, prosim, besede;
govorijo naj dela. Polni smo besed, smo pa
brez del, in zato nas zadene Gospodovo
prekletstvo; preklel je namreč smokvino
drevo, na katerem ni našel sadu, ampak
le listje. Sv. Gregor pravi: »Postava je dana
pridigarju, da izvršuje, kar oznanja.« Zaman besediči o poznavanju postave, kdor
z dejanji uničuje svoj nauk.
Apostoli so pa govorili, kakor jim je
dajal Sveti Duh, da so govorili. Blagor tistemu, ki govori, kakor mu narekuje Sveti
Duh, in ne kakor lastna pamet! Imamo
ljudi, ki govorijo po svoji glavi, kradejo
tuje besede ter jih ponavljajo kot lastne
in jih sebi pripisujejo. O takšnih in njim
podobnih pravi Gospod pri Jeremiju:
Glej, pojdem nad preroke, ki drug drugemu
kradejo besede. Glej, pojdem nad preroke,
govori Gospod, ki s svojim jezikom blebeta-

jo in to imenujejo božji govor. Glej, pojdem
nad preroke, ki se jim sanjajo laži, govori
Gospod, jih pripovedujejo in zapeljujejo
moje ljudstvo s svojimi lažmi in svojim bahanjem. Jaz jih nisem postal, ne jim zapovedal in nikakor ne koristijo temu ljudstvu,
govori Gospod.
Govorimo torej, kakor nam bo dajal govoriti Sveti Duh, ter ga ponižno in
pobožno prosimo, naj nam vlije svoje
milosti, da bi binkoštni dan preživeli v
spopolnjevanju svojih peterih čutov in
spolnjevanju božjih zapovedi, da bi nas
zajel silni vihar kesanja, da bi v nas vžgal goreče jezike izpovedovanja, in da bi
tako goreči in razsvetljeni v sijaju svetnikov zaslužili gledati troedinega Boga.
Iz govorov sv. Antona Padovanskega,
duhovnika (1, 226)
»Vsi se bomo namreč prikazali pred Kristusovim sodnim
stolom, da bo vsak prejel plačilo za to, kar je v zemeljskem
življenju delal, dobro ali slabo.«
(2 Kor 5,10)

NAPOVEDNIK:

OZNANILA

NED, 3. 6. – po maši v
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 obisk po
oddelkih bolnišnice
SRE, 20. 6. – ob 16h v SG načrtovanje Alfa
tečaja; ob 17h v CE biblična šola
ČET, 21. 6. – ob 16.45 zaključno srečanje
katehetov in nosilcev VS
PET, 22. 6. – ob 16h Miklavževa ZS; po
večernicah ekipa za promocijo
SOB, 23. 6. – ob 9.30 v ST srečanje EL; srečanje
Mladih parov; 3. zaključno srečanje Rad
živim
NED, 24. 6. – krstna nedelja v SG; na Krku
začetek Poletne biblične šole
TOR, 26. 6. – po maši obisk po oddelkih
bolnišnice; po maši v E-domu srečanje
sodelavcev Karitas
PET, 29. 6. – začetek uvodnega vikenda za vse
ekipe Rad živim
SOB, 30. 6. – odhod animatorjev I. termina na
Rad živim
NED, 1. 7. – v Izoli začetek I. termina Rad živim

»Spi in vstaja, ponoči in podnevi, seme pa
klije in raste, da sam ne ve, kako.« (Mr 4,27)
Hitro se nam zgodi, da spregledamo
vsakdanje tiho Božje delovanje. Uspeh
pripisujemo sreči ali naključjem ... V
prihajajočem tednu bodi še posebej
pozoren na to, kar Bog dela na vrtu tvojega
življenja. Nariši ta vrt in v gredice zapiši, za
katere plodove si Bogu hvaležen. Risbico
pošlji v župnijsko pisarno :-)
KONTAKT:

župnik SIMON POTNIK:
župnik ERNEST BERLOŽNIK:
župnijska pisarna:		

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.
Z mladimi smo več kot pol leta pripravljali tri termine Radživima. Vključenih nas je preko 50 načrtovalcev in izvajalcev programa za 90 otrok. Pred
odhodom naprošamo za podporo v molitvi, saj ne
gremo samo na počitnice, ampak smo jih imenovali katoliške počitnice za otroke. Hkrati prosimo
tudi za pomoč pri kuhinji (sadje, solata, salame,
paštete, marmelade, kruh) ali denarno pomoč.
Obrnete se lahko na odgovorno, Albino Linasi (031
556 589).
Pred nami so praznovanja Lepih nedelj. To je priložnost, da se ljudje zopet zberemo, popraznujemo v imenu zavetnika cerkve, priporočamo ljubemu Bogu naš kraj, naše delo … Žal pa se marsikdaj
dogaja, da so tudi Lepe nedelje same sebi namen,
žalost praznovanja zunaj cerkve, popivanje, klevetanje namesto pobožne molitve in priporočanja
Bogu. Na nas je, kako bomo vstopili v te obrede,
jih pobožno vzeli zares ali pa bomo samo opazovalci od daleč. Hvala vsem, ki se trudite, družinam
ključarjev, pevcem in ostalim dobrim ljudem.
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 v Pastirju.

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

