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SPREJMIMO LUČ, KI JE ŽIVA IN VEČNA
Vsi, ki slavimo in se z vsem srcem udeležujemo praznovanja Gospodovega darovanja v
templju, se Gospoda v ljubezni tudi oklenimo.
Ne moremo samo gledati, vsak mora nositi njegovo luč.
Svetlobo teh luči povečajmo, da bo izražala čudoviti žar tistega, ki prihaja v nas in vse
razsvetljuje, zdaj ko je obilje večne luči pregnalo vse grešne temine. Predvsem pa naj naše
luči izražajo gorečnost naših duš, s katerimi se
hočemo okleniti Kristusa.
Božja mati in vedno Devica je v svojem naročju prinesla v tempelj Jezusa, luč sveta, in ga
približala tistim, ki so sedeli v senci teme. Mi
pa razsvetljeni od te luči držimo v rokah luči, ki
svetijo vsem okoli nas, in hitimo naproti njemu,
ki je prava luč.
Luč je prišla na svet, je zapisal Janez, in
razsvetlila ga je in izginila je tema, ki ga je
objemala. Obiskal nas je vzhajajoči z višave in
zasvetil nam, ki smo sedeli v temi. Z mislijo na
to skrivnost zdaj stopimo v vrsto in nosimo v
rokah luči, da pokažemo svojo vero v to, da nas
je razsvetlila Božja luč. Svetloba teh luči je podoba Božje svetlobe, ki jo oznanjamo. Pojdimo
vsi Bogu naproti!
Prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka,
ki pride na svet, je prišla. Bratje in sestre, vsi se
dajmo od nje razsvetliti, vse naj nas razžari!
Nihče naj se ne izmakne njenemu sijaju,
nihče naj se ji ne umakne in tava v temi. Stopimo naprej po svetli poti v žaru in siju vedno
bliže k njemu, ki je večna luč. S starčkom Simeonom sprejmimo to večno izžarevajočo luč. Z
vsem srcem zapojmo hvalnico Bogu Očetu, od

katerega je ta luč od luči, da nas je rešil teme in
nas vse razsvetlil.
Tudi mi bomo doživeli zveličanje, ki ga je
pripravil vsem ljudstvom in ga bo razodel v
slavi tudi nam, novemu izvoljenemu ljudstvu.
Starček Simeon je bil s tem, ko je videl Zveličarja, rešen spon tega življenja, mi pa smo bili
z njegovim prihodom rešeni starodavnega
mračnega stanja.
Tudi mi, ki smo z vero sprejeli Kristusa iz
Betlehema, smo postali iz poganskega ljudstva
Božje ljudstvo. Bog Oče ga nam je namreč poslal, da nas bo odrešil. Odprimo oči in spoznajmo Boga, ki se je učlovečil. Kdor ga spozna in
prizna, da je med nami, kdor ga objame z vso
svojo notranjostjo, postane novi Izrael. To je
smisel današnjega praznovanja: njegovega prihoda med nas ne smemo nikoli pozabiti.

Iz govorov sv. Sofronija, škofa
(Na svečnico, 3, 6. 7)

»Bratje in sestre, če oznanjam
evangelij, nimam pravice, da bi se
ponašal, saj je to moja dolžnost.« (1
Kor 9,16)

OZNANILA:

NAPOVEDNIK:

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).

NED, 4. 2. – Blažev blagoslov v vseh župnijah;
v ST po sv. maši druženje ob kavi in čaju; ob
19.30 Nežina ZS
PON, 5. 2. – po sv. 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 17h
Miklavževa ZS; po maši ZS Sv. Duha; po maši
Slomškova ZS
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
PON, 12. 2. – 2. dan 3-dnevnice za letošnje
prvoobhajance – ob 17.30 spoved za mame
in botre; po maši Korneva
TOR, 13. 2. – od 9h–12h in 15h–do17h v ST
delitev hrane in oblačil Karitas; po sv. maši v
E-domu molitev za bolnike; po sv. maši MŽPS
(začetek v cerkvi)
SRE, 14. 2. – pepelnica, strogi post; 3. dan
3-dnevnice za letošnje prvoobhajance – ob
17.30 spoved za očete in botre
ČET, 15. 2. – ob 17h biblična; po maši kateheti
PET, 16. 2. – ob 9h začetek križevega pota iz ST
in ob 9.45 sv. maša pri Pankraciju; na Homcu
začetek duhovnih vaj za prvoobhajance (I.
termin); po maši mladiA; po maši mladi EL
NED, 17. 2. – 1. postna nedelja, pepeljenje pri
vseh mašah; na Homcu sklep duhovnih vaj in
slovesnost prve sv. spovedi; ob 15h dekanijski
križev pot na Homcu; ob 15.30 v SG Urškina
ZS

Še enkrat hvala vsem, ki ste se odločili, da
boste duhovni botri našim kandidatom za
birmo. Vabimo pa vse, ki se zbirate k molitvi,
da k svojim prošnjam dodate tudi družine
letošnjih prvoobhajancev, s katerimi te dni
začenjamo 3-dnevnico in duhovne vaje.
S pepelnično sredo, ki je 14. 2., vstopamo v
postni čas. Ne gre samo za čas odpovedi in
postenja, ampak predvsem za čas poslušnosti
Svetemu Duhu in spoznavanje lastne krhkosti
ter hrepenenja. Naj to ne bo le čas žrtve,
ampak tudi čas velikodušnosti in dobrote.
Veliko bo priložnosti za vsakega posameznika
kakor tudi za družine in skupine. Lahko
se boste pridružili pobožnostim križevih
potov po župnijah ali pa dekanijskemu ob
petkih k sv. Pankraciju ali ob nedeljah na
Homcu. Lahko se boste tudi udeležili postnih
katehez ob petkih (vodil jih bo p. Milan
Bizant). Izkoristite pa lahko tudi priložnost
za sv. spoved ali osebni pogovor. Za termin
za pogovor z duhovnikom se obrnite na
župnijsko pisarno.
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.

Ko pa se je zvečerilo in je sonce zašlo, so prinašali k njemu vse bolnike in obsedene (Mr 1,32). Navsezgodaj,
ko je bilo še čisto temno, je vstal, se odpravil ven na samoten kraj in tam molil (Mr 1,35).
A lahko verjameš, da je Jezus imel čisto običajen dan z vsemi vsakodnevnimi opravki? Vsaj en dan naj bo s
tabo v vseh tvojih vsakdanjih opravilih! S tabo naj se uči, pomiva posodo, dela v službi ... Pogumni pa lahko
ta dan narišete in risbico pošljete v župnijsko pisarno.
Časa imaš do izida naslednjega Pastirja!
KONTAKT:
župnik SIMON POTNIK: 		
župnik ERNEST BERLOŽNIK :
Kontakt pisarna:		

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

nedelja

4. 2. 2018
5. nedelja med
letom

ponedeljek
5. 2. 2018
sv. Agata

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; za +Slavko Mihalj (obl.)
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; za spreobrnjenje sinove družine
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 Hermana in sorodnike; za +Ivana Pajerja; za +Oskarja Stoparja (roj. d. in
god) ter mamo, 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; za +Albina Šrimpfa
17:30 – TROBLJE: za žive in pokojne molivke 3. rože živega rožnega venca; za
+Franca Čurča (obl.)
18:30 – SG: za uspešno operacijo brata

torek

6. 2. 2018

sv. Pavel Miki in
japonski mučenci

sreda

7. 2. 2018

18:30 – SG: za +Marijo Bricman; za +Jožefo Kopriva

9:00 – SG: [rekolekcija] za +Pavlo Ledinek

sv. Koleta

četrtek
8. 2. 2018

sv. Jožefina Bakhita

petek

9. 2. 2018

sv. Apolonija

sobota

10. 2. 2018
sv. Sholastika

nedelja

11. 2. 2018
6. nedelja med
letom, svetovni
dan bolnikov

POGREBI:

17:30 – PAMEČE: za +Bogdana in Lazarja Stojanović
18:30 – SG: za +starše Ivana in Marijo Poročnik; za +mamo Jelo Soldo
9:00 – dom starostnikov: za duše v vicah
18:30 – SG: za +Ivana Bunderla
18:30 – SG: za +Antona Abra (1. obl.); za +Marijo Valant; v čast sv. Angeli Merici za
uspešno šolanje
7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Janeza Hajnžeta
ter obojne starše
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Mirka
Kristana (1. obl.) ter vse Fišerjeve in Vahterjeve (roj. dnevi in godovi); za +starše
Jerlah (obl.); za +Pavlo Grešovnik
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +župnika
Jožeta Firšta (obl.) in vse pokojne dušne pastirje; za +Vido Hajtnik Krivec in Franca
Krivca (obl.); za +Jožeta Borovnika; za +Valentina Šavca in vse Menartove; za
+Jožefa Zavodnika (8. dan)
10:00 – SG: za +Valentina Poberžnika in mamo Pavlo (35. obl.)
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ivana in Marijo
Kotnik ter vse Klančnikove
18:30 – SG: za +Alojzijo in Jožeta Štaleker ter Ivana Gaberška

V Pamečah smo se poslovili od
Jožefa Zavodnika. Gospod,
usmili se rajnih in bodi tolažba
žalujočim.

ZAKRAMENTI:

Zakrament sv. krsta sta prejeli Ula
Tertinek in Tara Medeja Tasič.
Molimo za mladi družini.

NABIRKE: (preštejejo jih ključarji):

V nedeljo, 28. 1., ste darovali: v Trobljah
165,75 €, na Selah 34,58 €, v SG 314,41
€, v Starem trgu 40,97 €. Bog povrni vsem
dobrotnikom!

