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ODPRI SVOJA USTA ZA BOŽJO BESEDO
Nenehno premišljujmo o modrosti in jo
oznanjajmo. Tvoj jezik naj govori, kar je prav,
in Božja postava naj bo v tvojem srcu. Sveto
pismo ti namreč pravi: Govori o zapovedih, ko
bivaš v svoji hiši ali ko hodiš po potu, ko se ulegaš
in ko vstajaš. Govorimo torej o Gospodu Jezusu, kajti on je Modrost, on je Beseda, in sicer
Božja Beseda.
Tudi to piše, da odpiraj usta za Božjo besedo.
To besedo oznanja, kdor ponavlja njegove nauke in razlaga njegove misli. Nenehno moramo govoriti o Bogu. Ko govorimo o modrosti,
njega opisujmo, ko govorimo o kreposti, o pravičnosti, o miru, ko govorimo o resnici, življenju in odrešenju, o njem govorimo.
Odpri usta za Božjo besedo, piše. Ti odpri
usta, govoril bo Bog. David je rekel: Slišim Gospoda Boga govoriti. Sam Božji Sin pa pravi: Široko odpri svoja usta, da jih napolnim. Sicer niso
zmožni vsi kakor Salomon ali Danijel dojeti popolne modrosti, vendar se duh modrosti daje
vsem po njih zmožnosti, vsem resničnim vernikom. Če torej veruješ, že imaš duha modrosti.
Vedno torej premišljuj in govori o Božjih
rečeh, ko bivaš v svoji hiši. Za hišo lahko smatramo cerkev, lahko jo pojmujemo kot naš notranji dom srca, v katerem se pogovarjamo sami
s seboj.
Govori pa preudarno, da se izogneš grehu
in da ne padeš zaradi gostobesednosti. Sedi in

se pogovori sam s seboj, kakor da bi hotel samega sebe presoditi. Govori po poti, da ne boš
nikoli brez dela. Po poti pa se pogovarjaš prav
samo tedaj, če se pogovarjaš s Kristusom, saj je
Kristus naša pot. Med potjo torej se pogovarjaj
sam s seboj in s Kristusom. Kako mu moreš govoriti, pove apostol, ki pravi: Hočem, naj možje
na vsakem kraju molijo, povzdigujoč čiste roke,
brez srda in prepirljivosti. Govori, človek, tudi ko
dremlješ, da te ne zajame smrtno spanje. Ko te
dremavica zmaguje, takole reci: Svojim očem
ne dovolim spanja, svojim trepalnicam ne počitka, dokler ne najdem mesta za Gospoda, bivališča za Vsemogočnega.
Ko se prebudiš, ga nagovori; izpolnil boš,
kar si dolžan. Glej, Kristus te prebuja! Tvoja
duša naj reče: Glas mojega ljubega, ki trka. Kristus odgovarja: Odpri mi, moja sestra, prijateljica
moja. Kako boš pa ti zbudil Kristusa? Reci: Rotim vas, hčere jeruzalemske, zbudite in zdramite
ljubezen. Ljubezen, glej, to je Kristus.
Iz razlage 36. psalma sv. Ambroža,
škofa (36, 65-66)

»Kajti danes te je Gospod dal meni v roko,
pa nisem hotel iztegniti svoje roke zoper
Gospodovega maziljenca.« (1 Sam 26,23)

SVETE MAŠE:
NEDELJA, 24. 2. 2019, 7. nedelja med letom
7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike
župnije; za +Avgusta (12. obl.) in Marijo Lesjak
8:00 – STARI TRG: za žive in pokojne župljane in
dobrotnike župnije; za +Viljema Polanca (2.
obl.); za +Betko Paradiž (20. obl.) ter Justino in
Maksa Paradiž; za +Marijano Hafner (8. dan);
za +Ivana Časa (8. dan); za +Franca Pušnika (8.
dan)
9:30 – TROBLJE: za žive in pokojne župljane in
dobrotnike župnije; za +Jožefa Meršaka; za
+Viktorijo Hrastel (obl.); za +Jožeta Goloba
(roj. d.); za +Jožefo Širnik; za +Zofko Založnik;
za +Marijo in Franca Hrastelj (obl.) ter starše
Sedar; za +Toneta Krajnca (4. obl.)
10:00 – SG: za +Željka Blažuna; za +starše in stare
starše Osrajnik in Repnik, sestre Vrhovnik in
sorodnike
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in
dobrotnike župnije; za +Terezijo Hovnik (20.
obl.) in vse Bobnarjeve
18:30 – SG: [besedno bogoslužje] v zahvalo za
dobrotnike
PONEDELJEK, 25. 2. 2019, sv. Valburga

17:30 – TROBLJE: za +Jožeta Graceja ter obojne

starše in brate; za +Heleno (1. obl.) in Emila
Šavc
18:30 – SG: za +Julijano in Rajka Gros; za srečno
vožnjo; za srečno operacijo
TOREK, 26. 2. 2019, sv. Aleksander
18:30 – SG: za +Pavlo Lizo Štruc; za dušno in
telesno zdravje; za +Ivanko Kočnik, moža in
sina Jožeta; za +Avgusta Kaca (obl.)
SREDA, 27. 2. 2019, sv. Jožef Tous y Soler

7:00 – SG: za duše v vicah; v dober namen; za

+Ludvika Rakovnika

ZAKRAMENTI:
Zakrament sv. krsta
je prejela Iva Krajnc.
Veselimo se z mlado
družino.

ČETRTEK, 28. 2. 2019, sv. Roman
17:30 – PAMEČE: za +Frideriko Čevnik (roj. d.); za
+Janka Škorjanca (2. obl.)
18:30 – SG: da bi vse mamice doživljale Božjo
bližino; za +Jelko Gradišnik (obl.); za +Gustiko
Zanoškar in Angelo Ograjenšek; za +Otmarja
Korbesa ter njegove pokojne starše in sestre
PETEK, 1. 3. 2019, sv. Albin
8:00 – BOLNIŠNICA: za +starše Ileršič; za +Alojzijo
Babič
18:30 – E-dom: za +Albina Nagliča (god)
SOBOTA, 2. 3. 2019, sv. Neža Praška

18:30 – SG: za +Cirila Valanta (30. dan); za

+Stanislava Timoška (roj. d.); za +Antona
Potočnika

NEDELJA, 3. 3. 2019, 8. nedelja med letom
7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike
župnije; za +Avguštino Matavž
8:00 – STARI TRG: za žive in pokojne župljane in
dobrotnike župnije; za +Julijano Pušnik (4.
obl.); za +starše Franca in Rozalijo Hudolist ter
Viktorja Kovačiča; za +Marijo Jerlah (1. obl.) ter
starša Franca in Vido; za +Kristino Grobelnik (8.
dan)
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in
dobrotnike župnije; za +Viktorja Breznika
(obl.); za +Petra, Franca in Draga Javornik
ter Ivico Laznik; za +Tadeja, vse Kokalove in
Lipuševe; za +Veroniko Naglič (obl.); za +Julija
Pogača (obl.) in vse Uglarjeve
10:00 – SG: za +Milana Grma; +starša Antona in
Angelo Štinek (obl.) in za sina Simona Grosa
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in
dobrotnike župnije; za +Alojza in Veroniko
Ring
18:30 – SG: za +mamo Emilijo, očeta Jožeta in
brata Zmaga Gumzeja (obl.)

POGREBI:

NABIRKE:

V Slovenj Gradcu smo se poslovili od Stanislava Zabela in v Starem trgu od Franca
Pušnika in Kristine Grobelnik. Gospod, ki si
življenje ljubeči Bog, sprejmi jih v življenje.

V nedeljo, 17. 2., ste darovali:
v Pamečah 72,36 €, na Selah 28,68 €,
v SG 347,83 €, v Starem trgu 77,80 €.
Bog povrni vsem dobrotnikom!

POTOVANJE TEDNA
Skupina naših župljanov se je pred kratkim
vrnila iz Anglije, kjer so se v Birminghamu
udeležili katoliške konference Divine Renovation – Bog prenavlja. To je predstavitveno-pričevalski seminar na temo prenove
župnije oz. župnije v sedanjem času.
V četrtek v rahlem dežju
in vetru hitra hoja po
ulicah Birminghama do
kongresnega
centra.
Pri meni skrb, kako bo
z razumevanjem jezika.
Ob vstopu nasmejani
obrazi in oči tima za
dobrodošlico,
vse
spominja na en velik
tečaj Alfa … Nato prizor
v glavni dvorani: ljudje
prihajajo, band vadi,
nenadoma odložijo instrumente, stopijo skupaj,
se v krogu objamejo in molijo. Mladi ljudje molijo!
Program se začne, band
igra, poje, slavi, ljudje
vstanejo in dvignejo
roke, dvorana valovi ...
Ganljivo,
pretresljivo
lepo. Gregor
Najprej
strah
pred
letalom, tujim jezikom
… Ampak potem se je
zgodilo toliko lepega,
slavljenja,
pričevanja,
povezanosti, potrditev,
da sem na dobri poti. Bog me ima rad, od Njega
prejemam motivacijo za življenje. Preden seme
vzklije, potrebuje dobro zemljo, vodo in svetlobo
– tako tudi mi potrebujemo za rast vsakodnevno
molitev, duhovne vzpodbude, tečaj Alfa in
pomoč Svetega Duha. Ob vsem tem nam ne bo
težko odgovoriti na vprašanje: »Sem pripravljen
'zaklati pitano tele' za oddaljene ljudi?« Mojca
Izkustveno me je najbolj nagovorilo slavljenje,
glasba in pristen stik s tretjo Božjo osebo –
Duhom. Od povedanega pa ostaja pomembnost

odnosov, tako v ožjih ekipah kot širše. Nagovarja
tudi odprtost usmiljenega očeta do obeh,
mlajšega IN starejšega sina, ter ob tem povabilo
za misijonsko usmerjeno formacijo ljudi. To
pomeni upati si iti »ven«, med oddaljene v naši
sredi. In tako stopnjo za stopnjo premikati stvari
iz glave v srce. Andreja
Koliko vtisov, pesmi, lepih dogodkov
med nami nosim v srcu. Med drugim
mi odmeva nagovor g. škofa, ki nas je
opozoril na tri nevarnosti, ko bomo
želeli kaj spremeniti: ovire v nas samih
(premagati cono udobja), ovire, na
katere bomo naleteli v okolici (tudi od
sožupljanov), ter prepreke, ki nam jih bo
na pot pošiljal hudi duh (ki postane še
bolj »glasen«, ko se dela nekaj Božjega).
Veliko lepega smo slišali, prihajamo s
polno idejami, toda zavedati se moramo,
da ne bo šlo vse gladko. Hvaležna sem za to
bogato izkušnjo. Sonja
Že pred precej časa sem slišal za
kongres v Birminghamu in tudi prejel
povabilo. Sprva mi ni preveč dišalo,
ampak »led« je bil prebit že prvi dan
našega potovanja. Bili smo dobra
ekipa, lepo smo se imeli, zaradi
medsebojne pomoči moja angleščina
sploh ni bila problem ... in odnesli smo
veliko ognja, da Jezusu ponudimo
svoje skromne moči. Marko
To je to. Na pravi poti smo. :) Nina

