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Letnik 7, št. 2 (14. januar 2018) # Pastir.si je glasilo Pastoralne zveze župnij Pameče, Sele, Slovenj Gradec, Stari trg

O VERI, UPANJU IN MEDSEBOJNI LJUBEZNI
Držimo se prave vere, trdnega upanja in popolne ljubezni, ker je vera kakor naš čut, ljubezen
pa kakor naše zdravje. Vera veruje, ljubezen deluje, upanje utrjuje: različni udje imajo namreč različna opravila, vendar bodo mogli hoditi za glavo,
če jih ljubezen združuje v enoto. Naša glava je v
nebesih, saj resnica sama, naš Gospod Jezus Kristus, tako govori o svojih vernih: Če kdo služi meni,
hodi za menoj in, kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Nad vse skrbimo, da nas zavist, sovraštvo,
obrekovanje, jeza in prepir ne bodo ločile od naše
glave, Jezusa Kristusa.
Ljubezen sicer povezuje in oživlja vse ude
Cerkve, nas pa odreže od telesa takoj, če vidi, da
se veselimo nesreče drugih. Morda nas zato ne
boli propad našega bližnjega, ker smo odrezani
od telesa, saj bi nas vendar bolelo, če bi bili z njim
združeni. Dobro premislimo, ljubi brat, in skrbno upoštevajmo, da ud toliko časa trpi, dokler je
na telesu, če pa je odrezan, ne more ne trpeti ne
čustvovati. Če je roka ali drug del telesa odrezan
od njega, roka nič več ne čuti, tudi če bi vse ostalo
telo razsekali na koščke, ker je že ločena od družbe
z drugimi udi. Tak je vsak kristjan, ki zaradi nesreče,
stiske ali celo smrti drugega ne samo, da ne trpi,
ampak, kar je še slabše, se tega celo veseli. Ker je že
odrezan od telesa, nima več v srcu čustva ljubezni,
ki ga zapoveduje apostol: Veselite se z veselimi, jokajte z jokajočimi, bodite med seboj ene misli.
Mi pa si, o brat, prizadevajmo ljubiti vse ljudi prav kakor sebe, če hočemo ohraniti pravo in
popolno ljubezen, da bomo vredni biti Kristusovi

udje, ker je Kristus naša glava; da bomo takrat,
ko se prikaže Kristus, naša slava, tudi mi vredni z
njim prikazati se v slavi kot prvi in popolni njegovi udje, z njim zvezani po ljubezni do Boga in
do bližnjega, brez zvijače, brez zlobe in nevoščljivosti, ljubeč vse ljudi kakor sebe. Saj je on rekel
v evangeliju: Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji
učenci, ako boste imeli ljubezen med seboj.
Ljubezen bližnjemu ne dela hudega. Preljubi
moj brat, če je naš Gospod in Odrešenik, ki ni imel
greha, hotel nas grešnike ljubiti s tako ljubeznijo, ko je rekel, da on trpi, kar mi trpimo, zakaj ga
vendar mi, ki nismo brez greha in ki lahko svoje
grehe odkupujemo z ljubeznijo, ne ljubimo s tako
popolno ljubeznijo? Saj nas je Bog ljubil tako, da
je celo svojega Sina izročil v smrt za nas grešnike. Ker je on do nas izpričal tolikšno dobroto in
usmiljenje, pazimo, da ne bomo izgubili dobrine,
ki nam jo je dal, in zakramenta našega krsta, pri
katerem smo obljubili, da se odpovemo hudemu
duhu in njegovim delom in vsem grehom.
Če pa po krstu pademo v kak greh, nam je
dobri Bog dal drugi krst, kopel solza, in nam določil pokoro zaradi naše slabosti. Zato moramo svoje grehe priznati z vso odkritosrčnostjo in obroditi
vreden sad pokore.

Iz spisa sv. Pavlina furlanskemu
vojvodu Henriku (52)

»Tukaj sem, ker si me klical.«
(1 Sam 3,5b)

OZNANILA

NAPOVEDNIK:
NED, 14. 1. – postavitev duhovnih botrov;
molitveni dan v Pamečah (začetek s sv. mašo
ob 9.30 in zaključek ob 16h s slovesnimi
litanijami); ob 17.30 v E-domu začetek tečaja
Delavnic molitve in življenja za zakonce in
pare; Urbanova ZS
PON, 15. 1. – molitveni dan v Doliču; po maši
hišna skupnost EL
TOR, 16. 1. – po maši v E-domu molitev za bolnike
SRE, 17. 1. – molitveni dan v Podgorju; ob 18h
srečanje »Korošcev« v Mariboru
ČET, 18. 1. – ob 17h biblična; po maši kateheti;
začetek tedna molitve za edinost kristjanov
SOB, 20. 1. – 9h–12h verouk na SE; ob 16h Mladi
pari; ob 17.30 1. delovno srečanje Rad živim
NED, 21. 1. – krstna nedelja v vseh župnijah; na
SE Sebastijanova nedelja; ob 15.30 Urškina ZS
TOR, 23. 1. – po maši v E-domu molitev za bolnike
SRE, 24. 1. – ob 17h v Celju biblična šola
ČET, 25. 1. – ob 17h biblična; po maši nosilci VS
PET, 26. 1. – ob 18h v ST Rada živim; po sv. maši
v E-domu začetek mini svetopisemskega
maratona
SOB, 27. 1. – 9h–12h verouk v ST; pri sv. maši ob
18.30 sklep svetopisemskega maratona
NED, 28. 1. – blagoslov sveč pred svečnico (v
vseh župnijah razen v SG, kjer bo 2. 2.); ob
17h v E-domu molitev z žalujočimi; ob 19h
Rokova ZS

»Glejte, Jagnje Božje« (Jn 1,36). Čreda Božjih
ovc se skupaj s pastirjema sprašuje, kje je
pustila svoje najdragocenejše Jagnje.
Vzemi si vsaj 15 minut, da se podružiš z
Jagnjetom, bodi izviren! Časa imaš do izida
naslednjega Pastirja 
KONTAKT:

župnik SIMON POTNIK:
župnik ERNEST BERLOŽNIK:
župnijska pisarna:		

30. decembra smo koledniki ponesli veselo
vest o Kristusovem rojstvu, hkrati pa smo prosili za darove za misijonske dežele. Bog povrni
vsem sodelujočim: otrokom, staršem in odraslim za pripravljenost ter družinam, ki so nas
toplo sprejele. Zbrali smo 2.110,00 € in jih že
posredovali Misijonskemu središču Slovenije.
Danes po naših cerkvah delimo imena kandidatov za birmo. Naj to ne bo še ena zadrega več, ampak predvsem priložnost, kako
podpreti te mlade in njihove družine. Hvala
za velikodušno molitev in zgled v veri. Po
maši lahko v zakristijah vzamete ime svojega
kandidata.
Danes ob 17.30 v E-domu začenjamo tečaj
Delavnic molitve in življenja za zakonce in
pare. Tečaj obsega 6 srečanj enkrat tedensko.
Prijave in informacije na 031724062 (Sonja)
ali sonja.topler@gmail.com.
Vsak torek po sv. maši v E-domu molimo za
bolnike, umirajoče, duše v vicah in nerojene
otroke ter njihove starše. Vabimo vse, ki so
vam pri srcu ti nameni, da se pridružite in
podarite nekaj svojega časa za bolne brate in
sestre.
26. in 27. januarja bo v E-domu potekal mini
svetopisemski maraton. Vabimo vas, da se
nam pridružite! Pokličite Anko Zajc na tel. 031
562 966.
Vabljeni na duhovne vaje za odrasle. Potekale
bodo od 23. do 25. 2. na Razborju. Vodi Simon
Potnik. Prijavite se lahko v župnijski pisarni.
Mladi spet zbirajo star papir, ki ga lahko
prinesete v E-dom ali pa jih pokličete na
068182394 (Hana). Odpeljejo lahko tudi odpadno železo. Hvaležni bodo za vašo pomoč!

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; za +Ivana Bunderla; za +Ferda
(obl.) in Marico Podstenšek; za +Albina Nagliča
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ivana Verhovnika
(8. obl.); za +Ladislava Slemnika in vse na Zg. Sedarjevem domu umrle
NEDELJA
9:30 – PAMEČE: [molitveni dan] za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za
+Feliksa in Cecilijo Laznik (obl.); za +Ivana Verhnjaka
14. 1.
10:00 – SG: za +Štefko (15. obl.) in Maksa Plazovnik, hčerko Vero in sina Mirka; za dušno in
2. nedelja
telesno zdravje otrok in vnukov; za +Ivana in Antonijo Štumpfl; za +Milana Pogorevčnika
med letom
(5. obl.); za +mamo Pavlo in očeta Franca Popič (god)
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +starše in sorodnike;
za +Mirka Kozamurnika (2. obl.), vnukinjo Liso in starše
18:30 – SG: za +Katarino Polenik
ponedeljek 17:30 – TROBLJE: za +Emila Šavca
15. 1. 18:30 – SG: za +starše Kresnik in sorodnike
bl. Alojzij
Variara

18:30 – SG: v priprošnjo sv. Antonu za moževo zdravje in dobro počutje

torek

16. 1.
sv. Marcel

7:00 – SG: za +Branka Kramljaka

sreda

17. 1.
sv. Anton
Puščavnik

četrtek

18. 1.
sv. Marjeta
Ogrska

17:30 – PAMEČE: za +Henrika Gregorja; za +Frido in Viktorja Paradiž (obl.); za oba +Toneta
Skutnika; za +Antonijo Pečolar; za +Avgusta Mraka in Ano Buci
18:30 – SG: za duše v vicah; za dušno in telesno zdravje
18:30 – SG: za +Olgo Kašnik; za +Ivana Milerja in Avgusta Ternika; za +Jožeta Sedarja (roj. d.)

petek

19. 1.
sv. Jakob Sales

sobota

20. 1.

18:30 – SG: za +Ivana Jamnika; za +Pavla in Amalijo Ovčjak ter sorodnike Kontrec; za +Angelo
Smolčnik

sv. Sebastijan

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Nežo in Ivana Plaznik ter
Franca Grosa
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ivana Časa (16. obl.),
NEDELJA
mamo Frančiško in očeta Ivana; za +Pavlo in Urbana Prednik; za +Ivanko in Pavla Koprivnik
ter sestro Frančiško Koprivnik; za +Tonija Jeromla in starše
21. 1. 9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Francko in Marico
Globočnik; za vse +Krakerjeve in Lampretove; za +Simono Cehner (3. obl.); za +Vinka
Pačnika (god)
3. nedelja
med letom 10:00 – SG: za +Marino Jamnik (30. dan); za +Veroniko Jakob; za +Angelo Smolčnik; za +starše
Antona in Angelo Tomažič ter sina Stanka
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Petra Časa in vse Kotalove
18:30 – SG: za +Pavlino Areh in sorodnike; za +Branka Rotovnika in sorodnike

ZAKRAMENTI:

NABIRKE: (preštejejo ključarji)

Zakrament sv. krsta je
prejel Lovro Breznik.

V nedeljo, 7. 1., ste darovali: v Pamečah 162,20 €, na Selah ni podatka,
v SG 477,70 €, v Starem trgu ni podatka, za Karitas: 455,69 €.

Veselimo se z družino.

Bog povrni vsem dobrotnikom!

