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OKLENIMO SE BOGA, EDINE RESNIČNE DOBRINE
Kjer je srce, tam je tvoj zaklad. Bog namreč
ne odreka darov njim, ki zanje prosijo.
Ker je torej Bog dober, zlasti še dober s tistimi, ki se nanj opirajo, se ga oklenimo, bodimo z
njim z vso dušo, z vsem srcem, z vso močjo, da
bomo živeli v njegovi svetlobi, gledali njegovo
slavo in uživali blaženost najvišje ljubezni. K tej
dobrini torej dvigajmo svojega duha, v njej se
mudimo in prebivajmo, njej pripadajmo, ker
presega vsak razum in modrovanje ter nam
podeljuje mir in spokojnost brez motnje; mir, ki
je nad vsakršno pojmovanje in čutenje.
To je dobrina, ki vse prešinja, vsi v njej živimo in iz nje izhajamo, sama pa nima nad seboj
ničesar, je namreč božja. Nihče ni dober, razen
Boga, zato je vse, kar je dobro, božje, in kar je
božje, je dobro. Zato rečemo: Kadar odpreš
svojo roko, se z dobrotami nasičujejo. Po božji
dobroti nam namreč prihajajo vse dobrine, in
ni jim primešano nič slabega. Te dobrine sveto
pismo obljublja vernikom, rekoč: Uživajte sadove zemlje.
S Kristusom smo umrli. Na svojem telesu
nosimo Jezusovo umiranje, da se tudi Jezusovo
življenje razodene na našem umrljivem telesu.
Ne živimo več lastnega življenja, marveč Kristusovo, pošteno, čisto, preprosto, krepostno
življenje. S Kristusom smo vstali, v njem živimo,
z njim se dvigamo v nebesa, da bi nas kača na
zemlji ne mogla pičiti.
Bežimo pred kačo. Tudi če te telo zavira,
beži v duhu. Mudiš se na zemlji, hkrati pa si pri
Gospodu, če se ti duša oklepa njega, če v mislih
hodiš za njim, če hodiš po njegovi poti, če se za-

tekaš k njemu, ne še v gledanju, ampak v veri.
On je namreč zavetje in moč, kot je rekel David:
Vate zaupam, ne bom osramočen.
Ker je torej Bog zavetje, Bog pa je v nebesih
in nad nebesi, zato se k njemu tja zatekajmo,
kjer je mir, kjer je počitek brez truda, kjer bomo
praznovali veliko soboto, kot je dejal Mojzes:
Kar zemlja obrodi v času svojega počitka, vam
bodi v jed. Gostija je namreč, prepolna sreče in
miru, kadar počivamo v Bogu in zremo njegovo
blaženost.
Kot jeleni hitimo k izvirom voda. Po čemer
je žejalo Davida, naj žeja tudi našo dušo. Kdo
je ta vir voda? Prisluhni, kaj pravi: V tebi je vir
vsega življenja. Temu viru naj govori moja duša:
Kdaj pride čas, ko bom gledal božje obličje? Ta
vir je namreč Bog.
Iz razprave O begu pred svetom sv. Ambroža, škofa (6, 36; 7, 44; 8, 45; 9, 52)

»Jaz sem Gospod, tvoj Bog, ki sem te
izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše
sužnosti. Ne imej drugih bogov poleg
mene!« (2 Mz 20,2-3)

OZNANILA:

NAPOVEDNIK:

Jutri – v ponedeljek, 5. 3. – ob 19h bo v
Kinu Slovenj Gradec dokumentarni film
Marijina zemlja. Film s humorjem, globino in
razburljivostjo predstavi Marijina prikazovanja
in Božjo ljubezen. Ogled toplo priporočamo.

NED, 4. 3. – po maši v ST druženje ob kavi in čaju; v
Veržeju zaključek Družinskega Rad živim; ob 15h
na Homcu dekanijski križev pot
PON, 5. 3. – v Celju začetek katehetskega simpozija
TOR, 6. 3. – po maši v E-domu molitev za bolnike;
po maši v E-domu Beseda življenja
ČET, 8. 3. – ob 17h biblična; po maši v E-domu
priprava na krst
PET, 9. 3. – ob 9h začetek dekanijskega križevega
pota iz ST in ob 9.45 maša pri sv. Pankraciju; na
Homcu začetek duhovnih vaj za prvoobhajance
(II. termin); ob 19h v E-domu Tečaj priprave
na zakon (1. dan); po maši v E-domu postna
kateheza
SOB, 10. 3. – ob 12.45 v E-domu začetek seminarja
Poj in praznuj; ob 14h v E-domu VIL; ob 19h v
E-domu Tečaj priprave na zakon (2. dan); po
maši ZS Sv. Duha
NED, 11. 3. – menjava duhovnikov po dekaniji
(dodatna priložnost za sv. spoved); na Homcu
zaključek duhovnih vaj za prvoobhajance
in slovesnost prve svete spovedi; ob 15h na
Homcu dekanijski križev pot; ob 19h Urbanova
ZS; ob 19.30 Nežina ZS; po večerni maši srečanje
organistov in pevovodij
PON, 12. 3. – po maši v E-domu srečanje bralcev;
ob 20.15 Korneva
TOR, 13. 3. – po maši v E-domu molitev za bolnike
in obisk po oddelkih bolnišnice; po maši MŽPS
(začetek v cerkvi)
ČET, 15. 3. – ob 17h biblična; po maši srečanje
katehetov
PET, 16. 3. – ob 9h začetek dekanijskega križevega
pota iz ST in ob 9.45 maša pri sv. Pankraciju; ob
19h v E-domu Tečaj priprave na zakon (3. dan);
po maši v E-domu postna kateheza; po maši
mladiA
SOB, 17. 3. – verouk v ST; škofijska duhovna obnova
za delivce obhajila; ob 16h Mladi pari; ob 19h v
E-domu Tečaj priprave na zakon (4. dan)
NED, 18. 3. – tiha nedelja; krstna nedelja v vseh
župnijah; ob 10h v SG Tečaj priprave na zakon
(sklep); ob 15h križev pot mladih k sv. Pankraciju
– PaSMO!; ob 15.30 Urškina ZS

V Salezijanskem mladinskem domu v Celju bo v
ponedeljek, 5. 3., ob 17.30 potekala delavnica za
mame in hčerke z naslovom Čudovita princesa.
Namenjena je odraščajočim dekletom med 9. in
12. letom ter njihovim mamam. Več informacij
na www.iskreni.net.
Vabljeni k 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 dobrodošli na
postnih srečanjih, 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.
Zborovodje, organisti in cerkveni pevci,
za vas je v postnem času organiziran pevskoduhovni seminar z naslovom Poj iz praznuj.
Potekal bo v soboto, 10. marca, od 12.45 do 19h
v E-domu; cena 13 €, prijave do 28. 2. pri Barbari
Mirkac (barbara.mirkac@gmail.com).
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 čim prej prijavite
na pisarna@pastir.si ali 02 88 41 505.

»Jezus pa se jim ni zaupal, ker je vse poznal in ker ni bilo treba, da bi mu kdo
pričeval o človeku; sam je namreč vedel, kaj je v človeku« (Jn 2,24-25). Kako lepo se je igrati skrivalnice. Bog je odličen
soigralec, ampak On ve, kaj je v človeku, in igre bo kmalu konec. Izprašaj si vest in se pripravi na sveto spoved.
Vsaj datum določi še pred izidom 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

sv. Hadrijan

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Mirka Zupanca
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za
+Aleksandra Plešeja; za +Julijano Pušnik (obl.); za +Antonijo in Franca Matvos
ter vse Živartnikove; za +Pepco (obl.) in Ivana Areh; za spreobrnjenje sina in
njegove družine
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Viktorja
Breznika (16. obl.); za +Pavleta Krnca; za +Jurija Pogača in vse Uglarjeve
10:00 – SG: za +Gregorja in Antonijo Kragelnik ter vse Zagmajškove
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije
18:30 – SG: za +Jožefo Kopriva; za +Olgo Kašnik; za +Marijo Stropnik (8. dan)
17:30 – TROBLJE: za +Heleno Šavc (8. dan); za +Viktorijo Hrastel (8. dan); za
+Henrika Gregorja
18:30 – SG: za +Petra Glinška, starše in brata; za +Pavlo Ledinek (1. obl.)

6. 3. 2018

18:30 – SG: za +Vido Gril, očeta Jožeta in mamo Štefko; za +Jožico Vitko

nedelja
4. 3. 2018
3. postna
nedelja

ponedeljek
5. 3. 2018

torek

sv. Fridolin

sreda

7. 3. 2018

sv. Felicita in
Perpetua

četrtek
8. 3. 2018

sv. Janez od Boga

petek

9. 3. 2018

sv. Frančiška Rimska

7:00 – SG: za duše v vicah; za +Marijo Bircman; za +Katarino Polenik

17:30 – PAMEČE: za +Darka Hovnika
18:30 – SG: za +Simona Gaberška (1. obl.)
9:45 – sv. Pankracij: za +Marijo Golob; za +očeta Viktorja (26. obl.), mamo
Marijo in brata Marjana Popič
18:30 – SG: za +Ivana in Heleno Špegel; za prijateljico Janjo; za +Justino Pečoler
(obl.); za +Ota Krajnca in Ljudmilo Nograšek

sobota

10. 3. 2018

40 mučencev iz
Sebaste

nedelja

11. 3. 2018
4. postna
nedelja
(Laetare)

ZAKRAMENTI:

18:30 – SG: za +Faniko (obl.) in Toneta Slapernik; za +Ludvika Rakovnika
7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Tomaža
Poplasa; za +Ivana, Antona in Angelo Mozgan; v zahvalo za vse dobro
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Danija
Repasa (8. obl.) in vse Repasove
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Petra,
Draga in Franca Javornik ter Ivico Laznik; za +Otmarja Grila
10:00 – SG: za +Gustiko Zanoškar in Angelo Ograjenšek; za +Jožeta Pohorca
(obl.); za +Franca Pogorevca (obl.); za +Ferdinanda Matavža (16. obl.)
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Bernarda
Poplasa in mamo Jožefo; za +Ignaca Berložnika in vse Šulerjeve
18:30 – SG: za +Sonjo in Srečka Lakovšek

Zakrament sv. krsta sta
prejela Inja Ajtnik in
Matija Popič. Molimo za
mladi družini.

POGREBI:

V Starem trgu smo se poslovili od
Helene Šavc, v Pamečah od Viktorije
Hrastel in v Slovenj Gradcu od Marije
Stropnik ter Zdenke Aberšek. Gospod,
ki si življenje ljubeči Bog, sprejmi jih v
življenje.

NABIRKE: (preštejejo jih ključarji):

V nedeljo, 25. 2., ste darovali: v Pamečah ni
podatka, na Selah 20,67 €, v SG 398,90 €,
v Starem trgu 69,14 €. Bog povrni vsem
dobrotnikom!

