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NAPOVEDNIK:

OZNANILA:
Vsaka župnija si želi biti živa. Eno je narediti lepo,
živo slovesnost, drugo pa je tako tudi živeti. In
to ne sme in ne more veljati samo za pobožne
bice in dedije, temveč tudi za dejavne in aktivne
starše, nadobudne mlade in vihrave otroke
in mladostnike. V želji po Življenju in poživitvi
ponujamo vsem že dejavnim skupinam in
posameznikom kakor tudi »mimoidočim«
vernikom en pristen utrip mlade vere –
9-dnevnico k Svetemu Duhu. Z njo smo začeli
v petek, 28. 9. Razen v nedeljo se zbiramo vsak
večer ob 18.30. Nikakor ni namenjena samo
bodočim birmancem, njihovim staršem in
botrom, ampak resnično vsem nam. Vabljeni
tudi duhovni botri, lanski birmanci, pevski zbori,
ključarji, bralci, delivci – in ja, tudi kleriki! Prošnja
ljubemu Bogu: Pridi, Sveti Duh! In nam: Zaživi na
polno!
Župnijska Karitas se vsem sodelavcem in tudi
darovalcem iskreno zahvaljuje za vso pomoč.
Veliko je družin in posameznikov, ki jim Karitas
redno pomaga. Brez vašega daru tega ne bi
zmogli, hvala vam. Po pogovoru in potrditvi na
zadnjem srečanju MŽPS-ja pa bodo od sedaj
naprej na prvo nedeljo v mesecu nabirke Karitas
v vseh župnijah Pastoralne zveze. Že vnaprej
iskren boglonaj.
Bralci Božje besede na poseben način opravljajo
poslanstvo oznanjevanja Božje besede. Zato
vabimo vse, ki želite pri bogoslužju oznanjati
to, kar Bog sporoča, da se pridružite skupini
bralcev. Koordinatorji in kontaktne osebe so:
Vida Karlin (PA), Davorina Hovnik (SE), Pavlika
Praprotnik (ST) in Alenka Mitnjek (SG).

NED, 30. 9. – kvatrna nedelja (nabirka za bogoslovje); v
TR blagoslov s Slomškovo relikvijo; ob 10h v SG začetek
Radživimovanja in maša za blagoslov akademskega leta, po
maši piknik Pastoralne zveze in druženje vseh Radživimovcev
in Oratorijcev na športnem igrišču v Starem trgu
PON, 1. 10. – mesec rožnega venca; ob 17h priprava in spoved
letošnjih kandidatov za birmo
TOR, 2. 10. – po sv. maši v E-domu Beseda življenja; ob 19.45 v
kapeli v bolnišnici molitev z žalujočimi in obisk po oddelkih
bolnišnice
SRE, 3. 10. – rekolekcija v Podgorju
ČET, 4. 10. – obisk bolnikov po domovih; ob 17h srečanje z
birmovalcem; ob 17h biblična; ob 17.30 v SG molitev za
duhovne poklice; ob 19h katehumenat; po maši v E-domu
priprava na krst
PET, 5. 10. – obisk bolnikov po domovih; 10h–11h v ST uradne
ure Karitas; začetek državnega srečanja skavtskih voditeljev;
ob 16h v SG spovedni dan; ob 17h katehumenat; pri
9-dnevnici pričuje skupina Svetnik; ob 18.30 v SG MMM, po
maši generalka za birmo; bdenje do 23h v E-domu; po sv.
maši mladiA
SOB, 6. 10. – verouk v ST; Mesečni družinski Rad živim; ob 14h
v E-domu VIL; slovesna podelitev daril ob sklepu 9-dnevnice;
ob 19h Urbanova ZS; po maši Mladi pari; po maši Anina ZS
NED, 7. 10. – začetek tedna za življenje; po maši v ST druženje ob
kavi in čaju; ob 10h v SG birma; na SE blagoslov s Slomškovo
relikvijo
PON, 8. 10. – ob 17h informativno srečanje s starši kandidatov za
individualni verouk; ob 19.15 hišna skupnost EL
TOR, 9. 10. – 9h–11h in 15h–7h v ST delitev hrane in oblačil
Karitas; ob 17h srečanje staršev prvoobhajancev; po maši
Skupina Božjega usmiljenja; po maši v župnišču MŽPS
SRE, 10. 10. – ob 20h srečanje DOD-a
ČET, 11. 10. – ob 17h biblična; po maši delivci kruha; po maši v
E-domu priprava na krst
PET, 12. 10. – odhod na duhovne vaje v Medžugorje
SOB, 13. 10. – ob 9h 2. srečanje stega; po maši ZS Sv. Duha; po
maši Slomškova ZS
NED, 14. 10. – v SG blagoslov s Slomškovo relikvijo; ob 15h v
Šentilju srečanje cerkvenih pevskih zborov

»Kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame, bi bilo bolje zanj, da bi mu obesili mlinski kamen na vrat in ga vrgli v
morje.« (Mr 9,42)
Situacij, ko pohujšaš koga od otrok, Jezusovih malih prijateljev, je veliko. Morda vpričo njih preklinjaš, obrekuješ, na daješ
zgleda ljubezni med staršema? Morda pa preprosto več pozornosti nameniš televiziji ali telefonu kot otroku? Vsaj pol ure
svojega časa nameni za lepo igro z otroki. 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:
- 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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NAZIV ANGEL POMENI SLUŽBO, NE NARAVE
Vedeti moramo, da z besedo angeli označujemo njihovo službo, ne narave. Ti sveti duhovi
nebeške domovine so namreč vedno duhovi,
ne moremo jih pa vselej nazivati angeli, kajti
oni so angeli samo takrat, ko nam kaj naznanjajo. Tiste, ki sporočajo manj pomembne reči,
imenujemo angele, tiste pa, ki naznanjajo velike in najvišje reči, nadangele.
Zato k Devici Mariji ni bil poslan kakršen si
bodi angel, ampak nadangel Gabrijel. Primerno je namreč bilo, da je za to nalogo prišel eden
izmed najvišjih angelov, ker je sporočal najvišjo
skrivnost.
Angeli pa imajo tudi svoja lastna imena. Po
teh imenih lahko presodimo, kaj premorejo v
svojem delovanju. V tistem svetem mestu, v
katerem zaradi gledanja vsemogočnega Boga
vlada popolno znanje, ne dobivajo angeli svojih lastnih imen zato, kakor da tam brez teh
imen ne bi mogli razlikovati njihovih oseb, ampak da prejmejo pri nas, ko pridejo k nam po
kakšni službi, prav po tej službi tudi svoje ime.
Mihael pomeni namreč »Kdo kakor Bog?«, Gabrijel: »Božja moč«, Rafael pa: »Bog ozdravlja«.
Kadarkoli je namreč na delu kakšna čudovita sila, je vedno poslan Mihael. Tako lahko
že po delovanju samem in po imenu sklepamo, da tega ne more storiti noben drug kakor
samo Bog. Zato se mora tudi stari sovražnik, ki
je poln napuha hotel postati enak Bogu, rekoč:
Na nebo se povzpnem, nad božjimi zvezdami
postavim svoj prestol, enak bom Najvišjemu,
boriti z nadangelom Mihaelom, kot pravi Janez: Nastala je vojska z Mihaelom nadangelom,

dokler ne bo na koncu sveta oropan sleherne
moči in kaznovan z večno kaznijo.
K Mariji je bil poslan Gabrijel, ki se imenuje
»Božja moč«. Prišel je namreč oznanjat tistega,
ki se je prikazal ponižen, da stre sovražne sile
pod nebom. Potrebno je bilo torej, da »Božja moč« sporoči prihod tistega, ki je prišel kot
Gospod vesolja in mogočni v boju. Rafael pa
pomeni, kakor smo že rekli, »Bog ozdravlja«. Ko
je namreč po svoji službi prevzel skrb nad Tobijem, se je dotaknil njegovih oči in tako razpršil
temo njegove slepote. Spodobi se torej, da se
tisti, ki je poslan zato, da zdravi, imenuje »Bog
ozdravlja«.
Iz homilij o evangelijih sv. Gregorja Velikega,
papeža (34. hom., 8-9)

Jezus je rekel: »Nihče namreč ne
more storiti mogočnega dela v
mojem imenu in takoj grdo govoriti
o meni. Kdor ni proti nam, je za nas.«
(Mr 9,39-40)

