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DELAJMO POKORO!
Uprimo oči v Kristusovo kri in spoznajmo,
kako je dragocena Bogu in njegovemu Očetu,
ker se je prelila zaradi našega odrešenja in prinesla vsemu svetu milost spreobrnjenja.
Pomislimo na vse čase sveta in spoznajmo,
kako je dal Gospod od roda do roda priložnost
spreobrnjenja tistim, ki se hočejo obrniti k njemu. Noe je oznanjal pokoro; in kdor ga je poslušal, se je rešil. Jona je oznanjal Ninivljanom
pogin; in ti so se skesali svojih grehov, potolažili
Boga z molitvijo in se rešili, čeprav so bili tuji
Bogu.
Služabniki milosti božje so govorili po Svetem Duhu o pokori. Pa tudi sam Gospod vsega
stvarstva je govoril o pokori s prisego: Kakor
živim, pravi Gospod, nočem grešnikove smrti,
marveč pokoro. Dodal je tudi lepo misel: Spreobrnite se, Izraelova hiša, od svoje krivice. Reci
sinovom mojega ljudstva: Ako bodo vaši grehi od zemlje do neba in bodo bolj rdeči kakor
škrlat in bolj črni kakor raševina, a se obrnete k
meni iz vsega srca in rečete: Oče! vas bom uslišal kot sveto ljudstvo.
Ker torej hoče, da postanete vsi njegovi
ljubljenci deležni pokore, je to potrdil s svojo
vsemogočno voljo.
Zato se pokorimo njegovi vzvišeni in slavni
volji. Prosimo ga ponižno usmiljenja in dobrohotnosti, padimo predenj na kolena in se obrnimo do njegove usmiljenosti. Prej pa pustimo
ničevne skrbi, prepir in ljubosumnost, ki vodi v
smrt.
Ponižajmo se torej, bratje, in odložimo vsak
napuh, vsako nečimrnost, nespamet in jezo!
Storimo, kakor je pisano. Sveti Duh namreč pravi: Naj se ne hvali modri z modrostjo in močni

z močjo in bogati z bogastvom, ampak kdor se
hvali, naj se hvali v Gospodu, da ga išče ter vrši
pravo in pravičnost. Zlasti pa pomnimo besede
Gospoda Jezusa, ki jih je govoril, ko je učil prizanesljivost in potrpežljivost.
Tako je namreč rekel: Bodite usmiljeni, da
boste dosegli usmiljenje; odpuščajte, da se
vam bo odpustilo; kakor delate, tako se vam bo
zgodilo; kakor dajete, tako se vam bo dalo; kakor sodite, tako boste sojeni; kakor boste dobrote delili, tako jih boste prejeli; s kakršno mero
merite, s tako se vam bo odmerilo. Po tej zapovedi in teh naročilih se utrdimo, da smo ponižni
in pokorni njegovim vzvišenim besedam. Sveta
beseda namreč pravi: Na koga se bom ozrl kakor na tistega, ki je ponižen in krotek in se trese
pred mojimi besedami?
Ker smo torej deležni mnogih, velikih in častnih del, se obrnimo nazaj k cilju miru, ki nam
je bil od začetka ukazan, uprimo oči v Očeta in
Stvarnika vsega sveta in se poprimimo vzvišenih in neizmernih njegovih darov in dobrot
miru.
Iz pisma Korinčanom sv. Klemena I., papeža

»Spreobrnite se in verujte evangeliju!« (Mr 1,15b)

NAPOVEDNIK:

OZNANILA:
S pepelnično sredo smo vstopili v postni
čas. Ponujal bo veliko bo priložnosti
za vsakega posameznika kakor tudi za
družine in skupine. Lahko se pridružite
pobožnostim križevih potov po župnijah
ali pa dekanijskemu ob petkih k sv.
Pankraciju ali ob nedeljah na Homcu.
Ob petkih ste po večerni sv. maši vabljeni
k postnim srečanjem, ki jih v dvorani
E-doma vodi p. Milan Bizant.
Postu pridružujemo miloščino, ki jo
lahko darujete vsak petek v nabirki pri
sv. maši (dopoldne pri sv. Pankraciju ali
zvečer v SG) ali prinesete v župnijsko
pisarno. Zbrane darove bomo v okviru
projekta Radi bi živeli letos namenili
misijonom v Etiopiji.
Izkoristite tudi priložnost za sv. spoved
ali osebni pogovor. Za termin za pogovor
z duhovnikom se obrnite na župnijsko
pisarno.
Še se lahko prijavite na duhovne vaje za
odrasle. Potekale bodo od 23. do 25. 2.
na Razborju. Z nami bo župnik Simon.
Več informacij je na voljo v župnijski
pisarni.
V ponedeljek, 26. marca, ali v sredo, 28.
marca, ste vabljeni na obred pashalne
večerje, ki je lepa priložnost za osebno
pripravo na praznik Velike noči. Obred bo
obakrat ob 19h v dvorani Elizabetinega
doma. Za lažjo organizacijo vas prosimo,
da svojo navzočnost prijavite na
pisarna@pastir.si ali 02 88 41 505.

NED, 18. 2. – 1. postna nedelja, pepeljenje pri vseh
mašah; na Homcu sklep duhovnih vaj in slovesnost
prve sv. spovedi; ob 12h občni zbor Kolpingove
družine; ob 15h dekanijski križev pot na Homcu; ob
15.30 v SG Urškina ZS; ob 19.30 Korneva
PON, 19. 2. – po maši hišna skupnost EL
TOR, 20. 2. – po sv. maši v E-domu molitev za bolnike
in obisk po oddelkih bolnišnice; ob 19.15 srečanje
novih delivcev kruha in apostolov
ČET, 22. 2. – ob 17h biblična; po maši nosilci VS
PET, 23. 2. – ob 9h začetek križevega pota iz ST in ob
9.45 sv. maša pri Pankraciju; ob 18h na Razborju
začetek duhovnih vaj za odrasle; ob 18h v ST Rada
živim; postna kateheza ta teden odpade
NED, 25. 2. – na Razborju sklep duhovnih vaj za
odrasle; ob 15h na Homcu dekanijski križev pot;
ob 19h Rokova ZS; ob 19.30 v E-domu molitev z
žalujočimi
PON, 26. 2. – začetek zimskih veroučnih počitnic do
11. 3.
TOR, 27. 2. – po sv. maši v E-domu molitev za bolnike
in obisk po oddelkih bolnišnice; po sv. maši v
E-domu srečanje sodelavcev Karitas
SRE, 28. 2. – ob 9h rekolekcija v ST; ob 17h v Celju
biblična šola
ČET, 1. 3. – obisk bolnikov po domovih; ob 17.30 v SG
molitev za duhovne poklice; po sv. maši srečanje
delivcev obhajila; po sv. maši v E-domu priprava na
krst
PET, 2. 3. – obisk bolnikov po domovih; ob 9h
začetek križevega pota iz ST in ob 9.45 sv. maša pri
Pankraciju; 10h–11h v E-domu uradne ure Karitas;
ob 16h v SG spovedni dan; MMM in bdenje zaradi
počitnic odpade; v Veržeju začetek Družinskega
Rad živim (I. termin); po sv. maši v E-domu postna
kateheza; po sv. maši mladi EL
SOB, 3. 3. – 9h–11h verouk na SE
NED, 4. 3. – v ST po maši druženje ob kavi in čaju; v
Veržeju zaključek Družinskega Rad živim; ob 15h na
Homcu dekanijski križev pot

Spreobrni se in veruj evangeliju!!! (Mr 1,15) Že na začetku postnega časa poskrbi, da se spreobrneš. Pa ne
s 50% popustom – in brez če in ampak! Posti se kot še nikoli do sedaj, postavi Boga na prvo mesto in veruj
Evangeliju. Začni ta trenutek, ko v rokah držiš to številko 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

18. 2. 2018
1. postna
nedelja

ponedeljek
19. 2. 2018
sv. Konrad

torek

20. 2. 2018

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ivana Bunderla, Ivana
Tamšeta (obl.) in vse Tamšetove ter župnika Jožeta Firšta (obl.); za +Viktorijo Poplas
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Viljema Polanca
(1. obl.) in Marijo Pogorevčnik; za +Jožeta Pogorevčnika (6. obl.) in vse Trpinjekove; za
+Angelo Jehart
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Franca Šmona (5.
obl.); za +Veroniko Naglič (2. obl.); za +Viktorja in Ančko Plešnik ter starše Logar; za
+Vesno (8. dan) in Marijo Ajtnik
10:00 – SG: za +Julijano (god) in Ano Jamnik; za +Veroniko Jakob; za +starše Plazovnik in
sorodnike ter Ivana Jeniška in sorodnike; po namenu darovalca; za +Zofijo in Terezijo
Hovnik; za +Petra in Anico Popič
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Janeza Kamnika (1.
obl.) in vse Blatnikove
18:30 – SG: za +Rafka Vranjeka ter starše, brate in sestro; za vse žive in pokojne
sorodnike in prijatelje
17:30 – TROBLJE: za +Lotko (obl.) in Avgusta Žuman; za +Branko Ring (obl.)
18:30 – SG: za +Pavlino Areh (obl.); za +Jožico (roj. d.), Štefana in Antona Bošnik
18:30 – SG: za duše v vicah; za vse Kovšetove

sv. Silvan

sreda

21. 2. 2018

7:00 – SG: za +starše Goljat, dva brata in sestro

sv. Peter Damiani

četrtek

22. 2. 2018

Sedež apostola
Petra

petek

23. 2. 2018
sv. Polikarp

sobota

24. 2. 2018
sv. Matija

nedelja

25. 2. 2018
2. postna
nedelja, kvatrna

POGREBI:

17:30 – PAMEČE: za +Florjano in Maksa Verčkovnik
18:30 – SG: za +Herberta Čoderla (obl.); za +Justino in Petra Klančnik ter sorodnike; za
+Jurija Potočnika (obl.) in Berto ter Franca Spesny (obl.)
9:45 – sv. Pankracij: za +Betko (19. obl.), Justino in Maksa Paradiž; za +Marijo Golob
18:30 – SG: za +Ano Špegel
18:30 – SG: za +Jožeta Kašnika (obl.) in Avgusta Šisernika (obl.); za +Otmarja Korbesa ter
njegove pokojne starše in sestre
7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Avgusta (11. obl.) in
Marijo Lesjak; za nečakovo zdravje
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Franca in Rozalijo
Hudolist ter Viktorja Kovačiča
9:30 – TROBLJE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Jožeta Goloba; za
žive in pokojne molivke 1. rože živega rožnega venca; za +Toneta Krajnca (3. obl.)
10:00 – SG: za +Avgusta Kaca (obl.); za +Marino Jamnik, Pavlo Lepener (8. obl.) in vse na
Žumprovem domu umrle; po namenu darovalca; za +Franja in Marijico Vivod; za +starša
Antona in Angelo Štinek (obl.), sina Simona in sorodnike
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +mamo Terezijo,
brata Franca in vse Bobnarjeve
18:30 – SG: za pokojne prijatelje

V Pamečah smo se poslovili od Vesne Ajtnik in v Slovenj
Gradcu od Zlate Homer. Gospod, ki si življenje ljubeči Bog,
sprejmi ju v življenje.

NABIRKE: (preštejejo jih ključarji):

V nedeljo, 11. 2., ste darovali: v Pamečah 56,39 €, na Selah
27,06 €, v SG 345,18 €, v Starem trgu 52,39 €, za Karitas
336,85 €. Bog povrni vsem dobrotnikom!

