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MARIJA POVELIČUJE GOSPODA
Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se
raduje v Bogu, mojem zveličarju. S temi besedami Marija najprej priznava, da ji je Bog dal
posebne darove, potem pa našteva splošne
dobrine, s katerimi Bog ne neha obsipavati
človeštva.
Duša poveličuje Gospoda, kadar posveti
vse svoje notranje sile Božji hvali in Božji volji,
kadar s poslušnostjo Božjim zapovedim kaže,
da misli vedno na Božjo mogočnost in Božje
veličastvo.
Duh poveličuje Boga, svojega rešitelja, kadar se z vsem veseljem spominja, da ga je on
ustvaril, in upa, da ga bo za večno osrečil.
Te besede brez dvoma izražajo to, kar mislijo vse svete duše, še posebej pa so bile primerne, da jih je izrekla sveta Božja Mati. Zaradi
izjemne milosti, ki je je bila deležna, je z vsem
srcem gorela za tistega, katerega spočetja v
sebi se je veselila. Ona je zares lahko, še mnogo bolj kot drugi svetniki, prekipevala od veselja v Jezusu, to se pravi v svojem zveličarju.
Vedela je namreč, da bo tisti, ki prihaja z nebes
na svet rešit človeštvo, postal človek po njej
in da bo v eni in isti osebi resnično njen sin in
njen Gospod.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, njegovo
ime je sveto. Nobenih zaslug si ne pripisuje, vso
veličino prišteva dobroti tistega, ki je po svojem bistvu mogočen in velik, a ne neha dajati

moč in veličino svojim neznatnim in slabotnim
vernikom.
Tu potem dostavlja: Njegovo ime je sveto. S
tem hoče povedati tistim, ki jo bodo slišali, in
poučiti vse, do katerih bodo prišle njene besede, naj imajo zaupanje v Božje ime in radi kličejo Boga, ker bodo tako lahko postali deležni
tudi oni večnega posvečenja in resničnega
zveličanja, kakor je rekel prerok: Vsi, ki bodo klicali ime Gospodovo, bodo rešeni. To je tisto ime,
o katerem je rečeno zgoraj: Moje srce se raduje
v Bogu, mojem zveličarju.
Zato je prišlo v Cerkvi v navado, da molimo
vsi ta čudoviti in prebogati slavospev vsak dan
pri večernicah. Ta Marijina hvalnica more duše
vernikov, ki se tolikokrat spominjajo Gospodovega učlovečenja, še bolj vneti in verna srca ob
tako pogostnem premišljevanju zgleda svete
Matere utrditi v krepostnem življenju. Prav
je, da molimo ta slavospev zvečer, da se more
naša duša, ki jo je čez dan utrudilo in raztreslo
toliko reči, ko prihaja čas počitka, zbrati in se
vsa posvetiti sebi.
Iz homilij sv. Beda Častitljivega, duhovnika
(1. knj., 4)

»In razodel sem jim tvoje ime in jim ga
bom razodeval.« (Jn 17,26)

OZNANILA

NAPOVEDNIK:

Na binkoštno nedeljo, 9. junija 2019, bo
po prvi sveti maši v SG v E-domu binkoštni zajtrk. Vsak človek je nekaj posebnega in vsak si zasluži pozornost. Zato
ste kot dragoceni člani naše Pastoralne
zveze prisrčno vabljeni starejši, onemogli, da se ob prazniku prihoda Svetega Duha in ustanovitve Cerkve srečamo
na prazničnem zajtrku.
V nedeljo, 9. junija in 16. junija, po vseh
sv. mašah bodo mladi zbirali prispevke
za oratorij, ki bo avgusta potekal v Starem trgu. Hvala za vsak vaš dar!
Počasi se zaključuje veroučno leto. Veroučenci 1.–6. razreda dobijo spričevala pri rednih urah, za vse ostale (VS
7.–9. r. in mesečni verouk SE/ST) pa je
zaključek verouka v soboto, 8. 6., ob
14.30 v SG.
Prej kot smo pričakovali je na naše
dvorišče zapeljal naš kombi. Hvala
vsem, ki nas podpirate. Še vedno se
priporočamo za pomoč. Ta teden ste
darovali 1.740 €.

»Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi
jih dal, z menoj tam, kjer sem jaz, da
bodo gledali moje veličastvo, ki si mi
ga dal, ker si me ljubil pred začetkom
sveta.« (Jn 17,24)
Bog, ki te je ljubil že pred začetkom
sveta, hoče, da si srečen in da boš z
njim v nebesih. Hočeš tudi ti enako?
KONTAKT:

župnik SIMON POTNIK:
župnik ERNEST BERLOŽNIK:
župnijska pisarna:		

NED, 2. 6. – po maši v ST druženje ob kavi in čaju
TOR, 4. 6. – po maši Beseda življenja; po sv.
maši Skupina Božjega usmiljenja in obisk
bolnikov v bolnišnici; ob 20h srečanje moške
bratovščine Eksodus 90
SRE, 5. 6. – potujoča rekolekcija (doma ni sv.
maše)
ČET, 6. 6. – obisk bolnikov po domovih; ob 17h
biblična; ob 19.15 v E-domu priprava na krst
PET, 7. 6. – ob 8h v bolnišnici sv. maša in po
maši priložnost za spoved; obisk bolnikov po
domovih; ob 16h spovedni dan; ob 18.30 v
cerkvi sv. Elizabete MMM
SOB, 8. 6. – ob 14.30 zaključek verouka (za VS
7.–9. razreda in mesečni verouk); ob 15h
Slomškova ZS; bo 18h v Slovenski Bistrici
škofijski dan mladih; po maši ZS Sv. Duha
NED, 9. 6. – Binkošti; ob 7.30 v SG srečanje bolnih
in ostarelih; bolniško maziljenje pri vseh sv.
mašah; Urbanova ZS
PON, 10. 6. – po sv. maši načrtovanje
RadŽivimovanja
TOR, 11. 6. – 9h–11h in 15h–17h v ST delitev
hrane in oblačil Karitas; 13h–18h vpis k
verouku; 16h–17h v ST uradne ure Karitas; ob
19.15 v bolnišnici molitev z žalujočimi; ob 20h
srečanje moške bratovščine Eksodus 90
SRE, 12. 6. – 13h–18h vpis k verouku
ČET, 13. 6. – 8h–10h vpis k verouku; ob 17h
biblična; ob 19.15 v E-domu priprava na krst
PET, 14. 6. – 8h–10h vpis k verouku; ob 16h
Miklavževa ZS
SOB, 15. 6. – romanje bolnih in ostarelih na Brezje;
v ST zaključni piknik VIL; ob 17.30 srečanje
staršev RadŽivima
NED, 16. 6. – krstna nedelja v vseh župnijah; ob
11h na SE praznovanje ekipe tečaja Alfa

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

REDNO SREČANJE KORNEVE
Korneva – koroška nova evangelizacija je strateška projektna skupina, ki v teh
spremenjenih časih poskuša videti in predlagati poti in nove možnosti, ki jih lahko
ponudi Pastoralna zveza slehernemu župljanu. Je v pomoč duhovnikom in vsem
vernikom.
Majska sobota dopoldan. Srečanje Korneve. Sledimo
viziji, iščemo poti. Potrebujemo temeljno voditeljsko
skupino, ki bo bedela nad področji, kot so pastorala,
evangelizacija, mediji, koordinacija in finance. Zavedamo
se odgovornosti, delamo z Njegovo pomočjo, kajti brez
Boga bi bilo naše delo jalovo. Ob koncu srečanja se
počutim zadovoljno, čeprav odhajam domov s polno
glavo novih izzivov.
Mojca
Rad imam sadno kupo in mešano solato, tudi na nered se navadim ... vseeno pa sem zelo negotov v
zmešnjavi. Tudi ko ni zmešnjava, pa je nekaj novega, postajam negotov. Korneva mi je jamstvo, da tudi
skozi novosti vodi Pot in lahko iz veliko različnih "kosov" pastorale sestavim ali vsaj vidim in slutim lepo
podobo. Kornevo doživljam kot skupino, ki si upa gledati, načrtovati in moliti preko svojih zmožnosti in
okvirov. Čutim hvaležnost.
Simon
Za spremembo od drugih dni v letošnjem maju je bilo
lepo sončno sobotno jutro, ko smo se zbrali v župnišču na
dobrem zajtrku pri okrašeni mizi in prisrčnem pozdravu,
ki se je glasil: »praznovanje življenja«. Po hvalnicah smo
se spomnili dogodkov preteklega leta. Vsak je izpostavil
katerega. Meni je bilo všeč besedno bogoslužje v SG, ko
je kantor animiral vernike, da so peli, in čutiti je bilo, da
vsa cerkev poje in moli. Pogovarjali smo se o spremembi
načina izvedbe verouka, ker v sedanji obliki ne odgovarja
več današnjemu času. Bilo je prijetno in koristno. Vida
Vedno se veselim srečanja Korneve. Ko spregovorimo o preteklem delu,
trenutnem dogajanju, ko zremo naprej in snujemo prihodnje stvari – se
zavedamo, da smo samo orodje v Božjih rokah. Ob iskreni, dobrohotni
misli na vse župljane in v sledenju vizije Pastoralne zveze, ki nas vodi
k Jezusu Kristusu, se povezujemo in dopolnjujemo. S hvaležnostjo se
oziram v to nekajletno prehojeno skupno pot. Toliko različnih stvari
se dogaja v naši Pastoralni zvezi, da se lahko samo čudimo in komaj
(ali pa ne) pridemo skozi v zastavljenem času. In kaj vse se še obeta!
Povzetek sobotnega srečanja v besedah: mir, veselje, prijateljstvo, Alfa,
predanost, vizija, skupine, besedno bogoslužje, praznujmo življenje,
Kanada, tehnologija, kava, misijoni, mladi, novosti, potrditve, projekti,
vera, smeh, molitev, skrb, polenta, povezanost, izročanje, delo, petje,
male skupine, duhovne vaje Evangelizatorjev ljubezni, dvom, verouk,
Eksodus 90, izobraževanja, škof, priprava na zakon, postna naveza,
romanja, zaupanje, hvaležnost, sladoled, Sveti Duh.
Irena

