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VESELITE SE VEDNO V GOSPODU
Predragi bratje, ljubezen Boga nas poziva k radosti večne blaženosti, da rešimo
svoje duše, kakor ste pravkar slišali pri branju, v katerem pravi apostol: Veselite se
vedno v Gospodu! Posvetno veselje vodi v
večno žalost. Radosti pa, ki so po Gospodovi volji, vodijo tiste, ki vztrajajo v njih, k
blaženosti brez konca, za večno. Zato piše
apostol: Zopet pravim: veselite se!
Spodbuja nas, da bi naše veselje v Bogu
raslo vedno močneje v izpolnjevanju njegovih zapovedi. Zakaj kolikor vztrajneje se
bomo borili na tem svetu, da bi bili predani božji volji našega Gospoda, toliko bolj
bomo srečni v prihodnjem življenju in toliko večja bo slava, ki jo bomo uživali v Bogu.
Vaša blagost bodi znana vsem ljudem.
Vaše vedenje naj ne bo znano samo Bogu,
temveč tudi ljudem, da boste za zgled
skromnosti in zmernosti vsem, ki z vami
žive na tem svetu, in v dober spomin pred
Bogom in ljudmi.
Gospod je blizu, nikar ne bodite v
skrbeh: vedno je blizu vsem, ki ga kličejo na
pomoč iskreno, s trdnim upanjem, s pravo
vero in popolno ljubeznijo. Gospod ve za
vaše potrebe, še predno ga prosite. Vedno

je pripravljen priti na pomoč vsem tistim,
ki mu zvesto služijo, pa naj bodo v kakršnih
koli težavah. Zato se ne vznemirjajmo zaradi težav, ki nam grozijo, saj se moramo
zavedati, da nam je Bog blizu, kakor pravi
pismo: Blizu je Gospod njim, ki so potrtega
srca, in v duhu skrušenim pomaga. Mnogo
nadlog zadeva pravičnega, a iz vseh ga rešuje Gospod. Če si prizadevamo izpolnjevati
in čuvati, kar nam je on zapovedal, se ne
bo mudil, da nam izpolni svoje obljube.
V vsem razodevajte svoje želje Bogu v
molitvi in prošnji z zahvalo, če bi vas namreč zadela nesreča, zato nikar ne godrnjajte in se ne žalostite.
Z veseljem se raje zahvaljujte vedno za
vse Bogu.
Iz razprave o Pismu Filipljanom
sv. Ambroža, škofa

»Resnično, povem vam:
Kdor ne sprejme Božjega
kraljestva kakor otrok,
nikakor ne pride vanj.«
(Mr 10,15)

OZNANILA

NAPOVEDNIK:

Za nami je 9-dnevnica. Letos smo poti do
Svetega Duha iskali preko molitve očenaša. Hvala nosilcem, animatorjem, opazovalcem, odboru staršev in vsem ostalim, ki
ste kakorkoli pomagali na tej poti. Birma ni
dogodek, birma je Korak. Ni nekaj statičnega, ampak nekaj zelo živega. Zato vse tiste,
ki ste birmo doživeli kot več kakor le nekaj
lepega, vabimo, da vztrajate, da poglabljate, da Živite na polno! Za vse preživele
birmance  pa velja vabilo na prvo srečanje po birmi, ki bo v četrtek, 11. oktobra, ob
15.30 pred župniščem. Se vidimo!
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).

Jezus pa jim je rekel: »Zaradi vaše
trdosrčnosti vam je napisal to zapoved, na
začetku stvarjenja pa ju je Bog ustvaril kot
moža in ženo« (Mr 10,5-6).
Kaj misliš, da ti v družini pripada? Kosilo,
ko se vrneš domov, zakurjena hiša, da ti
nekdo opere perilo, da nekdo pospravi
hišo ...? Omehčaj svoje srce in sam opravi
nekaj, kar misliš, da ti pripada. Lahko pa se
vsaj iskreno zahvališ tistemu, ki poskrbi za
to. Časa imaš do izida naslednjega Pastirja!
KONTAKT:

župnik SIMON POTNIK:
župnik ERNEST BERLOŽNIK:
župnijska pisarna:		

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–17h 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
PON, 15. 10. – vrnitev z duhovnih vaj v
Medžugorju
TOR, 16. 10. – po maši Skupina Božjega
usmiljenja in obisk bolnikov v bolnišnici
SRE, 17. 10. – srečanje »koroških« študentov
v Ljubljani
ČET, 18. 10. – ob 17h biblična; po maši
srečanje katehetov
PET, 19. 10. – v Stični začetek bibličnega
vikenda; ob 19h na Razborju začetek
duhovnih vaj mladiA
SOB, 20. 10. – verouk na Selah
NED, 21. 10. – v Starem trgu blagoslov
s Slomškovo relikvijo; na Razborju
zaključek duhovnih vaj mladiA; ob 15.30
Urškina ZS; ob 19h Nežina ZS

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

