OZNANILA:

NAPOVEDNIK:

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).

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
TOR, 3. 7. – po maši v E-domu Beseda
življenja; po maši obisk po oddelkih
bolnišnice
ČET, 5. 7. – obisk bolnikov po domovih;
ob 17.30 v SG molitev za duhovne
poklice; ob 17.30 v E-domu priprava
na krst
PET, 6. 7. – obisk bolnikov po domovih;
10h–11h v E-domu uradne ure Karitas;
ob 16h spovedni dan
SOB, 7. 7. – ob 11h sv. maša na Uršlji gori
(romanje župnije Ravne)
NED, 8. 7. – v Izoli zaključek I. termina
Rad živim in začetek II. termina; ob
10h Lepa nedelja pri sv. Miklavžu

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.
Z julijem prehajamo na poletni urnik sv. maš. Ob
nedeljah bodite pozorni zaradi sprememb, ki nastanejo
ob lepih nedeljah, med tednom pa so julija in avgusta
delavniške sv. maše samo v Slovenj Gradcu.
V juliju in avgustu bodo uradne ure v župnijski pisarni
po poletnem razporedu: vsak torek (17h–17.45) in
petek (8h–10h).

»Ko so njeni sosedje in sorodniki slišali, da ji je Gospod izkazal veliko usmiljenje, so se z njo veselili.«
(Lk 1,58)
Ta poved se nam morda ne zdi prav nič posebna, v resnici pa lahko njena vsebina predstavlja velik
izziv. Veselje bližnjega nas pogosto zagreni, saj namesto da bi se veselili z njim, najprej pomislimo,
zakaj tega nismo bili deležni sami. Zavestno privošči veselje bližnjemu, ob tem boš veselje občutil
tudi sam. :)

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
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GLAS VPIJOČEGA V PUŠČAVI
Cerkev obhaja Janezovo rojstvo kot posebno posvečeno. Rojstva nobenega svetnika
namreč ne proslavljamo, slavimo pa Janezovo
in Kristusovo. To ne more biti kar brez vzroka,
čeprav nam je dogodek manj jasen, zato pa se
duh bogati ob tem razmišljanju. Janeza je povila nerodovitna starka, Jezusa pa mlada devica.
Zaharija je postal nem, ker ni verjel, da se
mu bo rodil sin Janez. Devica pa je verovala
v Kristusa, zato ga je v veri spočela. Tako sem
nakazal, o čem bomo razmišljali; napovedal
sem, o čem bom razpravljal. To sem povedal,
čeprav skrivnosti ne bomo prišli do dna, ker za
to nimamo ne moči ne časa. Bolje vas bo poučil
brez mene tisti, ki govori v vas, ki nanj pobožno
mislite, ki ste ga sprejeli v svoje srce in katerega
svetišče ste postali.
Zdi se, da je Janez postavljen kot meja med
obe zavezi, staro in novo. Gospod sam priča, da
je on mejnik, ko pravi: Postava in preroki so do
Janeza Krstnika. Postal je simbol stare zaveze
in napovedovalec nove. Kot predstavnik stare
zaveze je bil rojen od dveh priletnih, kot prerok
nove zaveze pa je bil izpričan že v materinem
telesu. Še pred rojstvom se je razveselil obiska
Device Marije. Že tedaj je bil določen, poklican
je bil, še preden se je rodil. Še preden je videl
Kristusa, se je pokazalo, čigav predhodnik bo.
To je bil božji poseg, ki presega meje človeške
slabosti. Ko se je pa rodil, je prejel ime in očetu
se je razvezal jezik. Povežimo to dejstvo s po-

menom in smislom dogodka.
Zaharija molči, ker nima glasu, dokler se
ne rodi Gospodov predhodnik, potem pa spet
lahko spregovori. Kaj je Zaharijev molk drugega kot nejasna prerokba, na neki način skrita,
dokler ne spregovori Kristus? Ob njegovem prihodu se napoved pojavi, jasna pa postane, ko
napovedani pride. Z razvezanim Zaharijevim
jezikom je tako kot z zagrinjalom, ki se je pretrgalo ob Kristusovi smrti na križu. Če bi Janez
oznanjal sebe, bi Zaharija ne mogel spregovoriti. Spregovoril pa je, ko se je rodil glasnik. Ko
je Janez napovedal Gospoda, so mu rekli: Kdo
si ti? On je pa odgovoril: Jaz sem glas vpijočega
v puščavi.
Janez je bil glas, o Gospodu pa velja: V začetku je bila Beseda. Janezovo besedo smo slišali malo časa, Kristus pa je večna Beseda že od
začetka.
Iz govorov sv. Avguština, škofa
(293. govor, 1-3)
»Preden sem te upodobil v
materinem telesu, sem te poznal;
preden si prišel iz materinega
krila, sem te posvetil.« (Jer 1,5)

