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RAHELIN VINOGRAD
»Kje so, žena? Te ni nobeden obsodil?« Rekla je:
»Nobeden, Gospod.« In Jezus ji je rekel: »Tudi jaz te
ne obsojam. Pojdi in odslej ne gréši več!« (Jn 8,10-11)
Kaj pomeni »Rahelin vinograd?«
Ime Rahela izhaja iz Stare zaveze. O njej piše tudi
prerok Jeremija: »Tako govori GOSPOD: Glas žalovanja se sliši v Rami, bridko jokanje. Rahela objokuje svoje otroke, ne dá se potolažiti zaradi otrok, ker jih ni več.
Tako govori GOSPOD: Prepreči svojemu glasu jok, solze
svojim očem, kajti tvoje delo bo poplačano.«
Rahelin vinograd je edinstven model duhovnih
vaj, kjer imajo udeleženci možnost, da se s svojo
izkušnjo splava srečajo v varnem okolju. Splav namreč rani celotno družino, tako mamo, očeta, sorojence, stare starše itd., in ta rana je tako globoka,
zavita v sram, krivdo, neodpuščanje, jezo, tesnobo,
da je o njej težko spregovoriti.
»Ta ozdravitveni vikend je dar. Neizmerno mi je
pomagal pri mojem žalovanju (odloženem 24 let).«
Osebam, ki izkušajo posledice splava, lahko
možnost pogovora s sočutno osebo, terapevtom,
duhovnikom ali drugim duhovnim spremljevalcem
pomaga nasloviti občutke po splavu. Zato je zelo
pomembno, da je svetovalec, ki se srečuje z osebami s tovrstno rano, dovolj izobražen in izkušen,
da zmore srečati osebo tam, kjer je, in ne, kjer si
svetovalec želi, da bi oseba po splavu bila.
»Rahelin vinograd je spremenil moje življenje.
Preden sem šla na duhovni vikend, sem bila tako depresivna. Počutila sem se osamljeno v svoji depresiji
in žalovanju. Čutila sem, kot da ne smem žalovati, ker
sem imela splav …«

»Vprašanja o smiselnosti dejanja so bila tiha, a
vedno bolj navzoča. Ničkolikokrat sem se po splavu
vprašal, kaj bi bilo, če … če bi bil bolj močan, če bi ženo
naslonil na rame in ji dejal: 'Ne skrbi, skupaj zmoreva.'
Tega nikoli ne bom vedel in s tem sem se počasi sprijaznil, toda vem, da sem zaradi te odločitve padel
kot mož, kot varuh družine … Bolečina, krivda, odgovornost in samoobtoževanje so le nekateri občutki, s katerimi sem se moral spopasti, toda najbolj (še
vedno) boli občutek, da kot mož in zakonec nisem bil
trdna skala, na kateri bi lahko z ženo skupaj zidala z
zidaki, ki nama jih je naklonilo življenje … Bogu sem
hvaležen za milost odpuščanja in Njegove navzočnosti
v najinem zakonu, da lahko sedaj zapišem te besede –
bogatejši za spoznanje o tem, da kljub temu da je naše
zaupanje v Božjo previdnost včasih (pre)krhko, On nikoli ne dvigne svojih rok od nas …«
Prihodnji vikend bo 2.–4. 11. 2018, v letu 2019
pa so razpisani že trije termini. Več lahko preberete
na spletni strani http://rahelinvinograd.si/ ali pa se
lahko v popolni diskretnosti obrnete na voditeljico
programa Katarino Nzobandora (katarina@rahelinvinograd.si / 069 621 009) ali p. Tomaža Mikuša (tomaz@rahelinvinograd.si / 064 178 014).
Tedaj je rekel Jozue vsemu ljudstvu:
»Če vam ni všeč, da bi služili
Gospodu, si izberite danes, komu
hočete služiti: ali bogovom, katerim
so služili vaši očetje onstran reke …
Jaz in moja hiša pa bomo služili
Gospodu.« (Joz 24,15)

NAPOVEDNIK:

OZNANILA
Ta teden smo zaključili z Oratorijem, ki se ga je udeležilo 100 otrok iz naše Pastoralne zveze in okolice.
Zanje je skrbelo več kot 30 animatorjev. Hvaležni
smo lahko za vse milosti in radost življenja. Prav
tako hvala vsem trem ekipam Radživima za pripravljenost, igrivost in vso ljubezen, s katero so sprejemali sovzgajali 90 radživimovskih otrok. Ne pozabimo – nič ni samoumevno!
Hvala vsem faranom, staršem in ostalim ljudem
dobre volje za spodbude, pohvale in sladoled 
Za nami so vse počitniške lepe nedelje. Hvala vsem, ki ste
po svojih močeh pomagali. Naj bo vsem nam v korist.
Prvi teden v septembru bo potekal izredni vpis k
verouku, in sicer v ponedeljek in torek, 3. in 4. septembra, od 13h do 18h, in v četrtek in petek, 6. in 7.
septembra, od 8h do 10h, vedno v E-domu.
Verouk se začne v ponedeljek, 10. septembra. Urnik
bo predvidoma znan v začetku septembra (spremljajte spletno stran in oglasne deske).
Pri cerkvi sv. Ane so ponovno (brezplačno) na razpolago skodle za podkuriti. Za več informacij pokličite
g. Matija (041 650 427).

Veliko njegovih učencev, ki so to slišali, je reklo:
»Trda je ta beseda. Kdo jo more poslušati?« (Jn 6,60)
Včasih v Božji besedi naletimo na ušesom manj
prijetne odlomke. Spravijo nas v zadrego in jih raje
kar preslišimo … Tudi marsikateri Jezusov učenec
se je znašel v podobnem položaju, pa vendar jih
je nekaj vztrajalo z Njim vse do konca. Ti so nam
zgled trdnosti v hoji za Jezusom, saj so sprejeli tako
milo kot trdo Besedo.
Vsaj do izida naslednjega Pastirja vsak dan preberi
dnevno Božjo besedo. :)
KONTAKT:

župnik SIMON POTNIK:
župnik ERNEST BERLOŽNIK:
župnijska pisarna:		

NED, 26. 8. – ob 12h Lepa nedelja na Uršlji
gori
TOR, 28. 8. – po maši obisk bolnikov po
oddelkih bolnišnice; po maši v E-domu
srečanje sodelavcev Karitas
ČET, 30. 8. – po maši srečanje katehetov
SOB, 1. 9. – ob 11h maša na Uršlji gori
(romanje župnije Prevalje); ob 16h na
Razborju srečanje nosilcev, ob 20h se
lahko pridružijo animatorji in opazovalci
NED, 2. 9. – ob 7.30 na Razborju začetek
anima dneva (mladiA); po maši v ST
druženje ob kavi in čaju; ob 14h maša
na Uršlji gori (župnija Šoštanj); ob 15h
na Homcu srečanje zakonskih jubilantov
(prijave v Šmartnem)
PON, 3. 9. – 13h–18h v E-domu izredni vpis k
verouku; ob 19.30 Korneva
TOR, 4. 9. – 13h–18h v E-domu izredni vpis
k verouku; po maši obisk bolnikov po
oddelkih bolnišnice; po maši v E-domu
Beseda življenja
SRE, 5. 9. – dekanijska rekolekcija
ČET, 6. 9. – obisk bolnikov po domovih;
8h–10h v E-domu izredni vpis k verouku;
ob 17h v SG biblična skupina; ob 17.30 v
SG molitev za duhovne poklice; po maši
v E-domu priprava na krst
PET, 7. 9. – obisk bolnikov po domovih;
8h–10h v E-domu izredni vpis k verouku;
10h–11h v E-domu uradne ure Karitas; ob
16h spovedni dan; po maši srečanje
nosilcev
SOB, 8. 9. – na Ptujski Gori molitveni dan za
duhovne poklice; 9h–12h v SG birmski
dan; začetek skavtskega leta; po maši ZS
Sv. Duha
NED, 9. 9. – po 10. maši srečanje delivcev
kruha
PON, 10. 9. – začetek rednega verouka

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

