32

Letnik 7, št. 32 (9. september 2018) # Pastir.si je glasilo Pastoralne zveze župnij Pameče, Sele, Slovenj Gradec, Stari trg

BODITE POPOLNOMA V KRISTUSU PO MARIJI
To moje pismo prinaša vsaki od vas ljubezen, molitev in blagoslov matere, da bi bile
popolnoma v Jezusu po Mariji. Vem, da mati
pogosto reče: Bodite popolnoma v Jezusu po
Mariji; to pa ponavlja zato, ker je to vse, kar želi
vam in kar pričakuje od vas. Če boste v svojih
srcih popolnoma Jezusove po Mariji in če boste
vse delale za Jezusa po Mariji, boste prave misijonarke ljubezni.
Hvala za vse prisrčne želje, ki ste mi jih poslale ob prazniku naše Družbe. Biti moramo zares hvaležne Bogu, da je dal naši družbi Marijinega duha. Popolno zaupanje v Božjo ljubezen
in popolno prepuščanje tej ljubezni je omogočilo Mariji, da je na angelovo oznanjenje izrekla
svoj »zgodi se«, in veselje ji je pomagalo, da je
hitro šla v gore in stregla teti Elizabeti. Podobno je z našim življenjem: izreči svoj »zgodi se«,
svoj »da« Jezusu in se z vso vnemo podati na
strežbo Njemu v revežih. Ostanimo tesno povezane z Marijo, in ona bo vsaki od nas dajala
tega svojega duha.
Bliža se deseti september, ki nam nalaga,
naj bomo povezane z Marijo, da bi kakor ona
pod križem slišali Jezusov krik: »Žejen sem« in
se nanj odzvali z vsem srcem. Samo z Marijo
lahko slišimo ta krik Jezusov: »Žejen sem« in
samo z Marijo se lahko dostojno pokažemo
hvaležne za veliki dar naše Družbe.
Lansko leto je bil zlati jubilej od dneva, ko
jo je Gospod obudil, in upam, da je to bilo leto
hvaležnosti. Ne moremo na ta dan izvršiti naše
podaritve Mariji v Družbi, če bi pozabile biti
hvaležne za ta dan. Naša hvaležnost naj bo v

blažitvi Jezusove žeje z življenjem prave ljubezni: ljubezni do Jezusa v molitvi, ljubezni do
Jezusa v sosestrah, v ljubezni do Jezusa v najrevnejših – in nič drugega.
Spoznala sem, da Jezus želi, naj izvršimo še
en dar. Letos bo sveti oče proglasil sveto Terezijo od Deteta Jezusa za cerkveno učiteljico; sto
let po njeni vrnitvi v Očetovo hišo. Ali si lahko
predstavljate …? Samo zato, ker je opravljala majhne stvari z veliko ljubeznijo, jo Cerkev
proglaša za cerkveno učiteljico in jo naredi enako velikemu svetemu Avguštinu in veliki sveti
Tereziji!
Podobno kot je Jezus rekel tistemu, ki je sedel na zadnje mesto: Prijatelj, pomakni se više.
– Zato ostanimo majhne in posnemajmo malo
Tereziko v njenem zaupanju, njeni ljubezni, da
ji omogočimo izpolniti materinsko obljubo, da
bo dajala svetnike materi Cerkvi.
Iz zadnjega pisma matere Terezija svojim
sestram Misijonarkam ljubezni (dne 5. sept.
1997)

Recite njim, ki so plahega srca: »Bodite močni, nikar se ne bojte! Glejte,
vaš Bog!« (Iz 35,6a)

OZNANILA:

NAPOVEDNIK:

Predstavniki evropskih institucij so predlagali, da ob
mednarodnem dnevu miru po vsej Evropi istočasno
zazvonijo zvonovi. Zvonovi bodo v ta namen zazvonili,
v petek, 21. septembra 2018, ob 18h.

NED, 9. 9. – ob 16h v Velenju Urbanova
ZS
PON, 10. 9. – začetek verouka
TOR, 11. 9. – 9h–11h in 15h–17h v
Starem trgu delitev hrane in oblačil
Karitas; po maši molitev za bolnike in
obisk po oddelkih bolnišnice
ČET, 13. 9. – po maši v E-domu priprava
na krst
PET, 14. 9. – ob 16.30 prvo srečanje VS
7. in 8. razreda
SOB, 15. 9. – Stična mladih; 9h–12h v
SG delovno srečanje MŽPS; ob 12h
Miklavževa ZS; po maši ZS Sv. Duha
NED, 16. 9. – krstna nedelja v vseh
župnijah; po 10. maši romanje na
Brezje
PON, 17. 9. – 17h–18h naknadni izredni
vpis k verouku; po maši srečanje
ekipe za prenovo cerkvene glasbe
TOR, 18. 9. – po maši molitev za bolnike
in obisk po oddelkih bolnišnice
ČET, 20. 9. – po maši kateheti
PET, 21. 9. – ob 17h srečanje kandidatov
za birmo; ob 18h zvonjenje vseh
farnih zvonov v Sloveniji ob
mednarodnem dnevu miru; po maši
uvodno srečanje katehumenata; po
maši v E-domu srečanje mladiA
SOB, 22. 9. – skavti – 1. stegovsko
srečanje
NED, 23. 9. – ob 15h v Vuzenici slovesno
obhajanje Slomškove nedelje

Ta teden smo imeli likof ob zaključku obnovitvenih
del na zvoniku v Pamečah. Ob tej priložnosti obujamo
hvaležnost za ves blagoslov pri delu, vso pomoč dobrih
ljudi, dobrotnikov in angažiranost vseh vas, ki ste
žrtvovali svoj čas, sposobnosti in sredstva. Bog povrni.
Dela na cerkvi sv. Ane so se malo zamaknila, trdno pa
upamo, da bo vse še pravočasno zaključeno. Tudi tam
vsem hvala za vso pomoč.
V nedeljo, 16. septembra, vabljeni, da skupaj poromamo
na Gorenjsko! Naš romarski dan se bo začel ob 10h pri
maši v SG. Ob 11.30 nas bo na Vorančevem trgu čakal
avtobus in nas popeljal na kosilo. Popoldne se bomo
v samostanu v Sori srečali s sestrami karmeličankami,
naš končni cilj pa bodo Brezje. Na Koroško se vrnemo v
večernih urah. Okvirna cena romanja (kosilo in prevoz):
20 EUR + vsaj 1 EUR za misijone. Prijave sprejemamo
do zapolnitve prostih mest, in sicer osebno v župnijski
pisarni, po telefonu v času uradnih ur (02 88 41 505) ali
po e-pošti na naslov pisarna@pastir.si.
Ob vstopu v veroučno leto samo informativno oznanilo:
gotovo se bo urnik še spreminjal, vendar prosimo za
potrpežljivost in zavzetost, ne toliko otrok kakor staršev.
V veroučno leto je vključenih cca 500 veroučencev, ki
se srečujejo na štirih lokacijah. Predvidevamo, da bo v
letošnjem letu cca 600 veroučnih ur, nekaj duhovnih vaj
in rednih srečanj … V izvajanje programa je vključenih
preko 50 prostovoljcev. Med njimi je kar nekaj
pedagogov in teologov ter voditeljev sorodnih strok.
Kličimo blagoslov na vse to dogajanje.

»Naročil jim je, naj tega ne pravijo nikomur; pa bolj ko jim je naročal, bolj so razglašali« (Mr 7,36).
Pričujoči so kljub temu Jezusovemu naročilu oznanjali Božje kraljestvo. Nas pa vabi k širjenju vesele novice,
pa se tega pogosto ustrašimo ...
Do izida naslednjega Pastirja nekomu zaupaj enega od čudežev, ki ti jih je storil Gospod. Najpogumnejši
svoj čudež tudi pošljite v župnijsko pisarno. :)

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

