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IZ LJUBEZNI DO KRISTUSA JE VSE PRETRPEL
Kaj pomeni biti človek, kolikšna je plemenitost človeške narave in kakšnih kreposti je
zmožna, je med vsemi najlepše pokazal apostol Pavel. Vsak dan je stopal višje, napredoval
v gorečnosti in pogumnosti v nevarnostih, ki
so ga obkrožale. Sam pravi: Pozabljam, kar je za
menoj, in se stegujem za tem, kar je pred menoj.
Pripravljal se je že na smrt, a je še druge želel
razveseliti, ko pravi: Radujte se in bodite veseli z
menoj! Izpostavljen nevarnostim, zasmehovanjem, vsake vrste sramotenjem vzklika v pismu: Všeč so mi slabosti, zasramovanje, preganjanje. In tem rečem je dal ime orožje pravice
ter tako pokazal, da je prav z njihovim prenašanjem zmagoval in žel najbogatejše sadove.
Ko so ga sovražniki naskakovali od vseh
strani, je ostajal nepremagljiv. Povsod tepen,
zasramovan, zasmehovan je stopal kakor iz
zmage v zmago in, kakor bi si po vsej zemlji postavljal spomenike, bil ponosen in se
zahvaljeval Bogu: Hvala Bogu, ki nam vedno
daje zmago.
Sramoto in zasmeh zaradi oznanjevanja je
bolj iskal kakor mi čast, smrt močneje kakor mi
življenje, uboštvo raje kakor mi bogastvo, napore hitreje kakor ostali počitke. Samo eno mu
je vzbujalo strah in se je bal: žaliti Boga, drugega pa ničesar. Zato ni hrepenel po ničemer
drugem kot ugajati Bogu.
Ljubezen do Kristusa je bila v njem moč-

nejša od vsega. To ga je delalo srečnejšega od
vseh ljudi. Brez nje si ni želel biti niti družabnik
mogočnih niti prijatelj poglavarjev in oblasti.
V posesti te ljubezni je bil raje med zadnjimi,
celo med kaznjenci, kakor pa brez nje med nosilci najvišjih svetnih časti.
Bal se je le ene stvari: izgubiti Kristusovo
ljubezen. To mu je pomenilo pekel, kazen, tisočere bridkosti. Doseči Kristusovo ljubezen pa je
bilo zanj vse: življenje, veselje, angelska sreča,
sedanja in bodoča stvarnost, kraljevanje, uživanje obljubljenega, neizmerna dobrina. Kar
ni vodilo h Kristusovi ljubezni, mu ni bilo ne
bridko ne prijetno. Zato se mu je zdelo vse vidno kakor razpadajoča rastlina. Trinogi in narodi, bruhajoči ogenj besa, so se mu zdeli kakor kresnice. Smrt, kazni in mnogotere muke
je Pavel imel za otroške igrače, da je le trpel iz
ljubezni do Kristusa.

Iz govorov v slavo sv. Pavla sv. Janeza
Zlatoustega, škofa (2. homilija)
»Obudil bom preroka izmed
njihovih bratov, kakor si ti,
in položil bom svoje besede v
njegova usta in govoril jim bo
vse, kar mu bom zapovedal.«
(5 Mz 18,18)

OZNANILA

NAPOVEDNIK:
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
PON, 29. 1. – po sv. maši v SG srečanje vseh delivcev obhajila
in voditeljev besednega bogoslužja
TOR, 30. 1. – ob 17h v SG izobraževanje za sodelavce Karitas;
po sv. maši v E-domu molitev za bolnike; po sv. maši
srečanje delivcev kruha
ČET, 1. 2. – obisk bolnikov po domovih; ob 17h biblična;
po sv. maši v E-domu priprava na krst; po sv. maši SPO
(skupina za pastoralo odraslih)
PET, 2. 2. – svečnica (blagoslov sveč); obisk bolnikov po
domovih; 10h–11h v E-domu uradne ure Karitas; ob 16h
spovedni dan; ob 18.30 v E-domu MMM, po sv. maši
duhovni nagovor in pričevanje ter češčenje do 23h; po
maši mladiA
SOB, 3. 2. – 9h–12h verouk na SE; Blažev blagoslov v SG
NED, 4. 2. – Blažev blagoslov v vseh župnijah; v ST po sv.
maši druženje ob kavi in čaju
PON, 5. 2. – po maši DOD
TOR, 6. 2. – ob 17h srečanje s starši 6. razreda; po sv. maši
v E-domu molitev za bolnike; po sv. maši v E-domu
Beseda življenja
SRE, 7. 2. – ob 9h v SG rekolekcija
ČET, 8. 2. – dan mladihA in katehetov; ob 17h biblična
SOB, 10. 2. – SKVO; 9h–12h verouk v ST; ob 14h v E-domu
VIL; ob 17h Miklavževa ZS; po maši ZS Sv. Duha
NED, 11. 2. – svetovni dan bolnikov (v SG ob 7.30 priložnost
za bolniško maziljenje); ob 10h v SG začetek 3-dnevnice
za letošnje prvoobhajance – po maši sestanek za starše;
ob 18h Urbanova ZS

Kaj imam s teboj, Jezus Nazarečan? (Mr 1, 24)
Na živce mi greš. Življenje ni tako, kot jaz hočem. Ljudje se mi
smejijo, ker Ti še vedno verjamem. Ti pa hočeš, da izkazujem
dobroto in ljubezen. Težiš mi, kot sta mi mama in ata takrat,
ko sta mi zatrjevala, da me imata v bistvu rada.
Zahvali se Bogu za vsak trenutek, ko ti gre na živce. :)
Časa imaš do izida naslednjega Pastirja!
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Za nami je svetopisemski maraton in
nedelja Svetega pisma. Hvala vsem, ki
ste pomagali pri organizaciji in prebirali Božjo besedo.
V adventni akciji Otroci za otroke smo
zbrali 259,65 €. Hvala vsem staršem, ki
spodbujate otroke, da znajo videti tudi
potrebe drugih otrok in z njimi deliti.
11. februarja obeležujemo svetovni
dan bolnikov. V SG bo pri jutranji sv.
maši možnost prejema zakramenta bolniškega maziljenja. »Če je kdo
med vami bolan, naj pokliče starešine Cerkve in naj nad njim molijo ter
ga v Gospodovem imenu pomazilijo z
oljem. In molitev vere bo rešila bolnika
in Gospod ga bo okrepil; če je storil grehe, mu bodo odpuščeni« (Jak 5,14-15).
Med mnogimi bolečinami se pogosto
srečujemo tudi z bolečino razveze, ob
njej velikokrat tudi s krivdo. Vsak križ,
vsaka bolečina postane znosnejša, če
jo delimo, in za vsem tem se začne
kazati tudi nek globlji smisel življenja.
V petek, 2. 2., ob 19.30 bo v dvorani
E-doma predavanje z naslovom »Nisem se poročil, da bi se ločil«. Predaval
bo jezuit p. dr. Viljem Lovše, srečanje
bo obogateno s kratkimi pričevanji
razvezanih. Vabljeni smo, da v svoji
bližini nagovorimo, spodbudimo, opogumimo tiste, ki doživljajo to stisko, in
jim ponudimo svojo pomoč. Povabimo
jih na to srečanje.
Vabljeni na duhovne vaje za odrasle.
Potekale bodo od 23. do 25. 2. na
Razborju. Z nami bo župnik Simon.
Prijavite se lahko v župnijski pisarni.

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 +Katarino Polenik
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Petra Popiča; za
+Angelo Jehart; za +Alojza Grobelnika (3. obl.); za zdravje; za +Ivana Goljata (2. obl.)
NEDELJA
9:30 – TROBLJE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ivana Srnovršnika; za
+Petra Ovčjaka; za +Tonija in Vinka Pokržnik, brata Jožeta, sestro Tilčko in pokojne starše; za
28. 1.
+Stanka Vošnerja (15. obl.)
10:00 – SG: za +Janka Kotnika (1. obl.) in Marijo Tratnik (roj. d. in god); za +Vinka Repnika (roj.
4. nedelja
med letom,
d. in god), mamo ter dva brata; za +Pavla Brezovnika, hčerko Silvo in brata Jakoba Žvikarta;
nedelja
za +Franca in Martino Mitnjek (obl. in god)
Svetega pisma
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Lesnikove starše, sestre,
brate, zete, Antonijo (obl.) in Janeza Zagernik ter vse Grobelnikove
18:30 – SG: v zahvalo za uspešne operacije
ponedeljek 17:30 – TROBLJE: za +Slavko Grešovnik; za duše v vicah
29. 1. 18:30 – SG: za +Stanka Sedovnika, mamo Antonijo, Marijo in starše Mori; za zdravje in srečen
porod
sv. Valerij
18:30 – SG: za +Ladislava Šimona (8. dan); za +Antona Vebra (2. obl.)

torek

30. 1.
sv. Martina,
Tinkara

7:00 – SG: za +Julijano Pušnik; po namenu

sreda

31. 1.
sv. Janez Bosko

četrtek

1. 2.
sv. Brigita Irska

petek

2. 2.
Jezusovo
darovanje,
Svečnica

sobota

3. 2.

17:30 – PAMEČE: v zahvalo za službo in s prošnjo za Božje varstvo; za +Antonijo Pečoler (obl.)
18:30 – SG: za +Dominika Hudopiska (obl.) in obojne starše; v priprošnjo Božji Materi za srečo
in zdravje hčerke ter vse dobro v družini; za +starše Podlesnik in Potočnik
10:00 – SG: za +starše Anico in Ludvika Mohap ter Marijo in Primoža Jamnik; za +Marico
Lahovnik
18:30 – E-dom: za +starše Marijo in Ferda Kotnik ter Faniko Repnik
18:30 – SG: za +Marijo Golob; za +Franca Šavca (10. obl.); za +Jožefa Ajtnika (30. dan); za
+Stanislava Jamnik (5. obl.); za +Franca in Ivano Knez ter hčer Anko

sv. Blaž

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; v zahvalo za vse dobro; za
+Maksa Uršnika (11. obl.); za +mamo Maro in otroke, da jih dobri Bog vodi po pravi poti
NEDELJA 8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Maksimiljana Vranceta
in starše; za +Frančiško Jamnik (26. obl.) in Košelove; za +Sandija Plešeja (2. obl.) in starše
4. 2. 9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Anko Duler; za
+Marjeto Pori Gostenčnik (8. dan); za +Ivana Hartmana (obl.)
10:00 – SG: za +Slavko in Avgusta Mitnjek ter Albino in Franca Merzdovnik; za +Franca
5. nedelja
Hermana in sorodnike; za +Ivana Pajerja; za +Oskarja Stoparja (roj. d. in god) ter mamo,
med letom
očeta in brata Širnik; za +Marijo Mlinšek in vse Rakovnikove
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije
18:30 – SG: za +Olgo Kašnik

ZAKRAMENTI:
Zakrament sv.
krsta je prejel
Ažbe Pajenk.
Molimo za mlado družino.

POGREBI:
V Slovenj Gradcu smo se poslovili
od Ladislava Šimona in v Pamečah
od Marjete Pori Gostenčnik.
Gospod, daj rajnim večni mir in pokoj.

NABIRKE: (preštejejo ključarji)
V nedeljo, 21. 1., ste darovali:
v Pamečah 98,13 €, na Selah 42,02 €,
v SG 590,73 €, v Starem trgu 66,03 €.
Bog povrni vsem dobrotnikom!

