OZNANILA:

NAPOVEDNIK:

Vsako prvo nedeljo v mesecu zbiramo denar za
Karitas. V tem mesecu smo zbirali sredstva za
malega Jakoba. Tokrat se je akciji velikodušno
pridružila tudi Koroška kmetijsko gospodarska
zadruga Slovenj Gradec. Za zbrana sredstva se
člani Karitas vsem iskreno zahvaljujemo in se v
imenu pomoči potrebnih toplo priporočamo tudi
v prihodnje.
Letos sta v mariborski škofiji bila posvečena dva
diakona in novomašnik. Diakon Sebastijan Tišler
bo to leto bival med nami. Prav je, da čutimo z
njim in vsemi našimi bogoslovci. Dobrohotno ga
sprejmimo medse in vse te mlade fante podprimo
v molitvi.
Slovenski škofje so na svoji seji potrdili nove
priporočene višine darov. Priporočeni dar za sv.
mašo je od 1. julija 20 €.
Z julijem smo prešli 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 počitniških mesecih Pastir izhaja na 14 dni.
Mašne namene zato sporočite vsaj tri tedne
pred želenim terminom, sicer jih ne bomo mogli
objaviti v Pastirju.
V juliju in avgustu so uradne ure v župnijski pisarni
po poletnem razporedu: vsak torek (17h–17.45)
in petek (8h–10h) .

NED, 12. 8. – ob 10h v ST Lepa
nedelja in blagoslov kolesarjev ter
koles
TOR, 14. 8. – 9h–11h in 15h–17h v
ST delitev hrane in oblačil Karitas;
po sv. maši obisk po oddelkih
bolnišnice
SRE, 15. 8. – slovesni praznik
Marijinega vnebovzetja
ČET, 16. 8. – slovesno obhajanje
Rokovega na Selah
PET, 17. 8. – v ST začetek
pripravljalnega vikenda za Oratorij
SOB, 18. 8. – ob 11h sv. maša na
Uršlji gori (romanje župnij Šentilj
in Šmiklavž)
NED, 19. 8. – ob 10h Lepi nedelji na
Selah in v Trobljah
PON, 20. 8. – začetek Oratorija
TOR, 21. 8. – po sv. maši obisk po
oddelkih bolnišnice
SOB, 25. 8. – ob 11h sv. maša na Uršlji
gori (romanje župnije Mežica)
NED, 26. 8. – ob 12h Lepa nedelja na
Uršlji gori

Nihče ne more priti k meni, če ga ne pritegne Oče, ki me je poslal. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz
nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. (Jn 6,44.51)
Da bi Jezus postajal čim bolj vsakdanji kruh tvojega življenja, se potrudi in pojdi k maši enkrat več, kot
hodiš običajno. Naj dela Oče tudi po tebi in naj po tebi k Jezusu v hostiji pritegne še koga. 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:
- torek:
- petek:

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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APOSTOLSKA GOREČNOST ZA ZVELIČANJE LJUDI
Zelo me veseli, dragi brat, da plamtiš v gorečnosti za Božjo slavo. Kajti največja kuga v naših
časih je verska brezbrižnost, ki najde svoje žrtve
ne samo med svetnimi osebami, marveč tudi med
redovnimi, seveda v različnih stopnjah. In vendar je
Bog vreden slave, in to neskončne slave. Ker pa mu
mi, uboga in omejena bitja, ne moremo dati take in
tako velike hvale, kakršna mu gre, si prizadevajmo,
da vsaj, kolikor moremo, kar največ prispevamo k
Božji slavi.
Božja slava temelji na zveličanju duš, ki jih je
Kristus odkupil s svojo krvjo na križu. Zato je skrb za
zveličanje in tudi najpopolnejše posvečenje čim več
ljudi največja in izključna naloga našega apostolskega življenja. Bog, ki je vseveden in neskončno
moder, najbolje ve, kaj lahko in kaj naj vsak trenutek
storimo, da mu bo v kar največjo slavo. Svojo voljo
pa nam razodeva po svojih namestnikih na zemlji in
naših voditeljih.
Tako je torej pokorščina in samo pokorščina tista, ki nam z gotovostjo razodeva Božjo voljo. Predstojniki se resda lahko tudi zmotijo, toda mi zaradi
pokorščine ne bomo nikoli zašli. Edina izjema pokorščine bi bila, če bi predstojnik ukazal nekaj, kar
bi očitno bilo greh, pa četudi mali. V tem primeru
bi namreč predstojnik ne bil posrednik Božje volje.
Premisli, dragi brat, kako veliko je po Božjem usmiljenju naše dostojanstvo. Po pokorščini se dvigamo nad svojo omejenost in se prilagajamo Božji volji, ki s svojo neskončno modrostjo in previdnostjo
usmerja naša dejanja. Kakšna veličina! Še več: na-

vezani na Božjo voljo, ki se ji nobena stvar ne more
ustavljati, postajamo močnejši od vseh. Pokorščina
je pot modrosti, razumnosti in moči. To je tudi edina pot, po kateri prinašamo Bogu največjo slavo. Če
bi obstajala druga in boljša pot, bi bil šel Kristus po
njej in nam jo pokazal z besedo in zgledom. A njegovo tridesetletno življenje v Nazaretu jasno označuje Sveto pismo z besedami: In bil jima je pokoren.
Tudi vse ostalo njegovo življenje je potekalo v pokorščini, saj je po pričevanju Svetega pisma prišel
na svet zato, da bi spolnil voljo nebeškega Očeta.
Po tej poti bomo mnogo lažje hodili s pomočjo
Brezmadežne, kajti njej je predobri Bog zaupal oskrbništvo svojega usmiljenja. Brez dvoma je Marijina
volja za nas Božja volja. Kadarkoli se ji posvetimo,
postanemo v njenih rokah, kakor je ona v Božjih,
orodje Božjega usmiljenja. Prepustimo se njenemu
vodstvu, prepustimo se njeni materinski roki! Če
nas bo ona vodila, bomo lahko varni in mirni.
Iz pisem sv. Maksimilijana Kolbeja, duhovnika

»Posnemajte torej Boga, saj ste
njegovi ljubljeni otroci.« (Ef 5,1)

