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IZŽENIMO STRAH PRED SMRTJO IN MISLIMO
NA NEUMRLJIVOST
Pomnimo, da moramo izvrševati ne svojo,
marveč Božjo voljo, kakor nam je Gospod vsak dan
zapovedal moliti. Kako napak je in kako narobe, če
prosimo, naj se njegova volja zgodi, ko pa nas Bog
s tega sveta pokliče in povabi, nismo takoj poslušni
ukazu njegove volje. Ustavljamo se in upiramo in
se damo kakor trmasti sužnji z žalostjo in nejevoljo
vleči pred Gospodovo obličje in gremo odtod le po
pritisku sile, ne iz voljne poslušnosti, pa vendar hočemo, da nas nagradi z nebeškim plačilom, ko neradi pridemo k njemu. Čemu tedaj molimo in prosimo, naj pride nebeško kraljestvo, če nas ujetništvo
na zemlji veseli? …
Ko svet sovraži kristjana, kaj ljubiš tega, ki te
sovraži, in ne hodiš rajši za Kristusom, ki te je odkupil in te ljubi? … Bodimo, ljubi bratje, rajši s čistim
srcem, kar Bog hoče. Izženimo strah pred smrtjo
in mislimo na neumrljivost, ki pride. Pokažimo, da
smo, kar verujemo.
Preudarjati moramo, ljubi bratje, in neprestano premišljevati, da smo se svetu odpovedali in da
samo kot tujci in popotniki nekaj časa tukaj živimo.
Veselimo se dneva, ki bo vsakemu odkazal njegovo
stalno bivališče, ki nas bo vzel od tod, nas oprostil
svetnih vezi in privedel nazaj v raj in kraljestvo. Kdo
ne bi iz daljne tujine hitel v domovino? Kdo si ne
bi, ko hiti čez morje k svojcem, srčno želel ugodnega vetra, da bi mogel čim prej objeti svoje drage?
Očetnjava nam je raj; očetje so nam zdaj očaki.
Zakaj ne hitimo in tečemo, da bi mogli videti domo-

vino, pozdraviti očete? Veliko število naših dragih
nas ondi pričakuje, številen in močan zbor staršev,
bratov, otrok po nas hrepeni, že brez skrbi za svojo
rešitev, a še v skrbi za naše zveličanje. Kakšno skupno veselje njim in nam, če jim pridemo pred oči,
pridemo v njih objem! Kakšna radost v nebeškem
kraljestvu, kjer ni strahu pred smrtjo, kakšna silna
in neminljiva blaženost, kjer je življenje večno! Tam
je apostolov slavni zbor, tam radujočih se prerokov število, tam mučencev neštevilna množica, za
zmago v slavnem boju in trpljenju venčana; tam so
zmagoslavne device, ki so poželenje mesa in telesa
z zdržnostjo pogumno ukrotile; tam uživajo plačilo
usmiljeni, ki so ubožcem hrano in miloščino deleč
opravljali pravična dela, ki so spolnjujoč Gospodove zapovedi spreminjali zemeljsko imetje v nebeške
zaklade. K njim, preljubi bratje, s koprnečim srcem
hitimo, da bi bili kmalu pri njih; da bi kmalu srečno
prišli h Kristusu, želimo! To misel naj Bog v nas vidi,
ta sklep našega srca in naše vere naj Gospod Kristus
zagleda, ki bo dal bogatejše plačilo svoje sreče tistim, ki bodo bolj goreče hrepeneli po njem.

Iz razprave sv. Ciprijana, škofa in mučenca,
O umrljivosti (18.24.26)
»Zvest je Bog, ki vas je poklical v
občestvo s svojim Sinom Jezusom
Kristusom, našim Gospodom.«
(1 Kor 1,3-9)

OZNANILA

NAPOVEDNIK:
NED, 3. 12. – prva adventna, blagoslov adventnih
vencev pri vseh sv. mašah; po maši v ST druženje
ob kavi in čaju
PON, 4. 12. – dan spomina na bl. Adolfa Kolpinga
TOR, 5. 12. – miklavževanje; po sv. maši v E-domu
Beseda življenja; ob 19.30 v ST 1. adventno
druženje (gosta: Benjamin in Janis Hlastan)
SRE, 6. 12. – ob 9h rekolekcija v Pamečah
ČET, 7. 12. – obisk Miklavža pri bolnikih; ob 17h
biblična; po sv. maši priprava na krst; po sv. maši
srečanje DOD-a
PET, 8. 12. – praznik Brezmadežne; obisk Miklavža
pri bolnikih
SOB, 9. 12. – 9h–12h verouk na Selah; srečanje SKVO;
srečanje PP; ob 14h ViL; ob 15h v SG duhovna
obnova za delivce obhajila; po maši ZS Sv. Duha;
po maši Slomškova ZS
NED, 10. 12. – Miklavževa nedelja pri sv. Miklavžu; ob
15h v E-domu Beseda življenja (božičnica); ob
17h Urbanova ZS
TOR, 12. 12. – ob 19.30 v ST 2. adventno druženje
(gostja: Anja Kastelic)
ČET, 14. 12. – ob 17h v E-domu srečanje staršev 7. in 8.
razreda (Boter naj bo …); ob 17h biblična; po sv.
maši priprava na krst
SOB, 16. 12. – 9h–12h verouk v Starem trgu; ob 15h v
Kamnici Kolpingovo adventno srečanje; ob 15.30
v E-domu začetek A SMO? (adventno srečanje
mladih in otrok); začetek božične 9-dnevnice in
pobožnosti Marijo nosijo
NED, 17. 12. – delitev plamena Luči miru iz Betlehema
(LMB); dopoldne pri vseh sv. mašah pričevanje
Zavoda Živim; ob 15.30 Urškina ZS; ob 18h v SG
spovedujejo dekanijski duhovniki; ob 19h Nežina ZS

»Na začetku tega dneva k tebi stegujem
toke: Gospod, nočem, da bi z njimi storil
kaj slabega, in ne bom dopustil, da bi se
kaj slabega zgodilo.«
(sv. Gregor Nacianški)
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Kmalu nas bo obiskal sv. Miklavž. Vse dobre ljudi
prosimo, da v času uradnih ur prinesete v župnišče
kakšne sladkarije in dobrote, da jih bo lahko Miklavž
velikodušno delil malim in velikim otrokom 
Miklavž nas bo 5. 12. obiskal:
- v cerkvi v SG ob 16h (predšolski otroci) in ob
17h (I. triada)
- v bolnišnici ob 17.30
- na Selah pri sv. Miklavžu ob 17h
Vstopili smo v adventni čas, ki nas vabi bližje,
globlje … V spodbudo in veselje zato vsako leto v
Starem trgu organiziramo adventna druženja. Na
prvem adventnem druženju, 5. 12., bosta naša pričevalca protestantski duhovnik Benjamin Hlastan in
njegova žena Janis, na drugem večeru, 12. 12., bomo
deležni kateheze farmacevtke, družinske terapevtke
ter posvečene sestre skupnosti Evaneglii Gaudium
Anje Kastelic, na tretjem, 19. 12., pa bo svojo izkušnjo dvomesečnega laičnega misijonarjenja v Etiopiji podelil nosilec VS Matej Jamnik. Vsa srečanja
bodo ob 19.30 v župnišču v Starem trgu.
V soboto, 9. 12., bomo ob 15h v cerkvi sv. Elizabete obhajali duhovno obnovo za delivce obhajila in
kruha. Morda res nismo lačni kruha, pa smo kljub
vsemu lačni. Ko delimo Rešnji in blagoslovljen kruh,
z njim darujemo tudi sebe – svoj čas, pozornost, sočutje, ljubezen. Da se bomo v teh praznikih okrepili,
iskreno vabljeni.
V nedeljo, 10. 12., bodo naši mladi delili voščilnice
in zbirali prispevke za Rad živim, Oratorij in druge
projekte mladihA.
V četrtek, 14. 12., imamo ob 17h v E-domu redno
srečanje staršev VS 7. in 8. razreda z naslovom »Boter
na bo …«. Veliko je polemik na to temo, iskanja in
obupavanja, trme in dobrohotnosti …, prav pa je, da
o tem tudi skupaj spregovorimo. Lepo vabljeni.
V pisarni in zakristijah vseh župnij so na voljo Marijanski koledarji (2,5 €) in Družinske pratike (5,5 €). (Pred)
naročniki lahko v pisarni oz. pri poverjenikih prevzamete Mohorjevo zbirko. Sprejemamo tudi že mašne
namene za leto 2018 ter darove za stolnino (ogrevanje).

041 691 065, simon@pastir.si
051 658 236, ernest@pastir.si
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

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; v zahvalo za vse dobro v
letošnjem letu; v zahvalo za vse dobro; za +starše, dva brata in dve sestri Prošt
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Julijano Pušnik; za vse
+Mlekuševe; za +Marijo Sedovnik in vse Martinove; za +Marijo Senica (obl.); za +Frančiško
NEDELJA
in Toneta Knez ter Ireno in Ludvika Županek; za +Heleno Jamnik in vse Košelove
3. 12. 9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Viktorja
Hosnarja (3. obl.)
10:00 – SG: v čast sv. Ani za srečen porod; za +mamo Marijo Repas (5. obl.); za +Stanka Grilca
1. adventna
ter Angelo in Antona Tomažič; za +Vestro Lorber (7. obl.), očeta Jožeta (33. obl.) in vse na
nedelja
Levovem domu umrle
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Janeza Zagernika in vse
Grobelnikove
18:30 – SG: za vse +Grobelnikove; za +Berto Kokol (roj. d.)
ponedeljek 17:30 – TROBLJE: za +Terezijo, Andreja in Franca Enci
4. 12. 18:30 – SG: za +Barbaro Verovnik Moric
Barbara

torek

5. 12.

18:30 – SG: za +Jožico Kotnik (1. obl.); za +Marijo Pohovnikar (16. obl.); za +Angelo Mitnjek in
Gustiko Zanoškar; za +Marijo in Faniko Pečolar ter vse Gradiške

Saba

sreda

6. 12.

7:00 – SG: za družini Grmovšek in Žolnir
9:00 – PAMEČE: [rekolekcija] za vse pokojne dušne pastirje

Miklavž

četrtek

7. 12.
Ambrož

petek

8. 12.
Brezmadežno
spočetje Device
Marije

sobota

9. 12.

17:30 – PAMEČE: za +starše Polak in brata Jožeta; za +Jožeta Kolarja (30. dan)
18:30 – SG: za +Jožeta Plaza ml. (16. obl.), obojne starše in sorodnike; za nove duhovne
poklice v različnih oblikah posvečenega življenja; za +Franca Štalekarja
9:00 – dom starostnikov: za duše v vicah
10:00 – SG: za +Antonijo in Filipa Izak
18:30 – SG: za +Janka Kramerja (obl.) in starše
18:30 – SG: za +Dominika Jaksetiča, Berislava Batiniča in vse otroke, ki so žrtve nasilja;
za +Jožefa Brusnika (15. obl.)

Valerija

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +očeta Mirka in brata Jureta
Nikolića; za +Anta Batarila (obl.) in za otroke, naj jih dobri Bog vodi po pravi poti
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Pavlo Prednik; za
NEDELJA
+Julijano Pušnik; za +Marijo Hajnže; za +Franca in Lucijo Herman (god) in sorodnike
– PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Karla Stradovnika
10. 12. 9:30
(7. obl.); za +Vida Repnika (obl.)
10:00 – SG: za +starše Mando in Nika Pavlović, brata Pava in sorodnike
2. adventna 11:00 – SV. MIKLAVŽ: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Rozalijo
Konečnik, sina Mirka in zeta Toma Kotnika; za +Viktorja in Marijo Konečnik ter vse
Apačnikove; za +Antonijo Hovnik (8. dan)
18:30 – SG: za +Vido Slemenik; za +Maksimiljana Vranceta

ZAKRAMENTI:

POGREBI:

NABIRKE: (preštejejo ključarji)

Zakrament sv. krsta so prejeli
Lana Krahulec, Tara Planinšec,
Leon Pongrac in Nik Gradišnik.

V Selah smo se poslovili od Antonije Hovnik.

V nedeljo, 26. 11., ste darovali:
v Trobljah 75,24 €, na Selah 19,83 €,
v SG 485,25 €, v Starem trgu 45,78 €.

Veselimo se z mladimi družinami.

Gospod, daj rajnim večni mir in
pokoj in večna luč naj jim sveti.

Bog povrni vsem dobrotnikom!

