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VELIKONOČNA SKRIVNOST ZBLIŽUJE ODDALJENE VERNIKE
Bratje moji, lepo je preiti z enega praznika k drugemu, od ene molitve k drugi in z
ene slovesnosti na drugo slovesnost. Blizu
je čas, ki začenja novo dobo, praznovanje
svete velike noči, v kateri se je naš Gospod
žrtvoval za nas. Mi se seveda krepčamo z
jedjo življenja in razveseljujemo svoje srce z
dragoceno Kristusovo krvjo, kakor da bi pili
iz studenca. In vendar smo še naprej žejni in
zmeraj še hrepenimo. On pa se daje žejnim
in za praznični dan s svojo dobrotljivostjo
vabi k sebi vsa nepotešena srca: Če je kdo
žejen, naj pride k meni in naj pije.
Ne pogasi človeku žeje samo takrat, ko
ta pristopi, ampak vsakokrat, če le izrazi
prošnjo, mu je dovoljeno, da se približa Odrešeniku. Milost tega praznika ni omejena
na določeno dobo in njegov bleščeči žarek ne pozna zatona; vedno razsvetli tiste,
ki si tega želijo. Z nenehno močjo pa sije v
kristjanih, ki so že razsvetljeni ter ponoči in
podnevi premišljujejo svete knjige. Ti so kakor človek, ki ga sveti psalm blagruje z besedami: Blagor človeku, ki ne zaide na kriva
pota, ne pohaja z grešniki in ne poseda s
hudobneži; veseli pa se božjih zapovedi ter
jih noč in dan premišlja.
Dragi moji! Bog je od začetka postavil za
nas ta praznik z namenom, da bi ga obhajali vsako leto. Za naše odrešenje je izročil v
smrt svojega Sina in zaradi istega namena

nam je dal velikonočni praznik, v katerega
je usmerjeno vse bogoslužno leto. Ta praznik nas s svojo skrivnostjo vodi skozi vse
nadloge tega sveta. Po njem nam naklanja
tisto odrešilno veselje, ki veča bratstvo med
ljudmi. S svojim skrivnostnim delovanjem
nas združuje v eno občestvo in vse kristjane duhovno povezuje, kjerkoli so. Združuje
nas v skupni molitvi in zahvali, ki je običajna
ob takih slovesnostih. Čudež božje dobrotljivosti je, kako nas ta praznik združuje vse,
tiste, ki se zberejo od daleč, in tiste, ki so
razkropljeni po daljnih krajih, in nas vse tesno zbliža po veri.
Iz Velikonočnih pisem sv. Atanazija,
škofa (5. pismo, 1-2)

»Svojo postavo bom dal v njihovo
notranjost in v njih srce jo bom zapisal. Jaz bom njihov Bog in oni bodo
moje ljudstvo.« (Jer 31,33b)

OZNANILA:

NAPOVEDNIK:

Danes je Tiha nedelja, ko se po večini
cerkva zagrnejo križi. Tako še bolj
dejavno vstopimo v bližino Svetega
tridnevja, resnosti posta in z njim potem
tudi večjega veselja ob praznovanju
Velike noči. Danes vas na križev pot k
sv. Pankraciju popoldne ob 15h vabijo
mladi, na Cvetno nedeljo pa vabljeni
ob 15h na Gradišče, kjer bomo tudi
blagoslovili obnovljen križev pot.

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 17h Urbanova ZS
PON, 19. 3. – Jožefovo; ob 9h križev pot k sv.
Pankraciju (na Gradu maši ob 9h in 10h); po večerni
maši hišna skupnost EL
TOR, 20. 3. – po maši v E-domu molitev za bolnike;
ob 19.30 v E-domu zbor članov KKD sv. Uršule
SRE, 21. 3. – ob 17h v Celju biblična šola
ČET, 22. 3. – ob 17h biblična; po maši nosilci VS
PET, 23. 3. – ob 9h začetek dekanijskega križevega
pota iz ST in ob 9.45 maša pri sv. Pankraciju; v SG
9h–11h in 15h–19h spovedni dan ob radijskem
misijonu; po maši v E-domu postna kateheza
SOB, 24. 3. – SKVO izhod; ob 9h sv. maša in blagoslov
snopov v domu starostnikov; ob 16h Miklavževa
ZS; ob 16.45 v SG 2. delovno srečanje Rad živim
NED, 25. 3. – Cvetna nedelja; prestavitev ure +1;
opoldne Rokova ZS; ob 15h na Homcu dekanijski
križev pot; ob 15h križev pot na Gradišču; ob 15.30
Urškina ZS; ob 18h v SG spovedujejo dekanijski
duhovniki
PON, 26. 3. – začetek velikonočnih veroučnih počitnic
do 6. 4.; po maši v E-domu pashalna večerja
TOR, 27. 3. – po maši v E-domu molitev za bolnike
in obisk po oddelkih bolnišnice; po maši v E-domu
srečanje sodelavcev Karitas
SRE, 28. 3. – ob 10h v MB krizmena maša; ob 19h v
E-domu pashalna večerja
ČET, 29. 3. – VELIKI ČETRTEK; ob 18.30 v SG obred
Zadnje večerje
PET, 30. 3. – VELIKI PETEK; ob 15h v SG (cerkev Sv.
Duha) križev pot; obredi Velikega petka: 15h SE,
17.30 PA, 18.30 SG, 19.30 ST
SOB, 31. 3. – VELIKA SOBOTA; zjutraj blagoslovi
ognja, čez dan blagoslovi jedi in zvečer ob 19.30 v
SG slavje Velikonočne vigilije
NED, 1. 4. – VELIKA NOČ; vstajenjske procesije: 6h SG,
7h ST, 8h PA, 11h SE

Ta teden bo več priložnosti za spoved:
med tednom pred sv. mašami; pri sv.
Pankraciju; v petek, 23. marca, ko je pri
nas spovedni dan ob radijskem misijonu
(9h–11h in 15h–19h); in pa na Cvetno
nedeljo zvečer. Za spoved ali pogovor
se lahko tudi osebno zglasite v pisarni in
dogovorite za svoj termin.
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.
Na Cvetno nedeljo bo kot običajno
blagoslov zelenja – snopov pri vseh sv.
mašah. Blagoslov je pri vseh mašah zunaj
pred cerkvijo (razen zvečer v SG).
V ponedeljek, 26. marca, ali v sredo, 28.
marca, bomo obhajali obred pashalne
večerje, ki je lepa priložnost za osebno
pripravo na praznik Velike noči. Obred bo
obakrat ob 19h v dvorani Elizabetinega
doma. Prijave zbiramo v župnijski pisarni
najkasneje do srede, 21. marca.

»In kaj naj rečem? Oče, reši me iz te ure? Zavoljo tega sem vendar prišel v to
uro. Oče, poveličaj svoje ime!« (Jn 12,27-28). V svojem vsakdanu poišči ljudi, ob katerih pomisliš, da jih raje ne bi srečal.
Bog te pošilja prav k njim. Namesto bega moli in prosi Boga, naj bo poveličan v tebi in v njih.
Začni 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

nedelja

18. 3. 2018
5. postna
nedelja (tiha),
papeška nedelja

ponedeljek
19. 3. 2018
sv. Jožef

torek

20. 3. 2018

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ivana Bunderla; za +Franca in Pepco
Golob ter Romano Podstenšek (obl.)
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Jožefa Zavodnika; za žive in
pokojne molivke 4. rože živega rožnega venca; za +Jožeta Verboleta; za +Antona Stradovnika in rodbino
Plaznik; za +Milko in Jožeta Ošlovnik
10:00 – SG: za +Hildo Perkuš (obl.); za +Marino Jamnik in Ignaca Lepener ter vse na Žumprovem domu
umrle; za +Jožico Kotnik; za +starše Osrajnik in Repnik ter stare starše in sestre Vrhovnik; za +Jožeta
Uršnika (god), za Matičeve in Apačnikove starše; za +mamo Emo (obl.) in očeta Franca Štefančič
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Alojza in Veroniko Ring
16:00 – SV. PANKRACIJ: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +starše Franca in Antonijo
ter Branimiro Mirkac ter za starše Alojza in Angelo ter Lucijo in Rozalijo Ajtnik; za +Darka Lenarta
18:30 – SG: za +Dragico Andrejc; za +starše Marijo (26. obl.) in Jožefa (62. obl.) Grobelnik ter vse
Pikernikove
9:00 – SV. PANKRACIJ: za +Feliksa in Marijo Poplas
10:00 – SV. PANKRACIJ: za +Pavlo Grešovnik; za +Mojco Jerlah
10:00 – SG: za oba +Jožefa in Marijo Levovnik ter Jožefa in Urško Levovnik; za +Jožefa Ajtnika; za +Jožico
Pokeržnik in starše; za +starše Franca in Angelo Uršej; za +Jožeta Camleka
17:30 – TROBLJE: za +Vesno Ajtnik, mamo Mojco, Stanka in brata Branka; za +Jožeta Zormana in vse
Obnikove
18:30 – SG: za dva +Jožeta Plaza (obl.) in sorodnike; za +Jožeta Ledineka st. (god); za +Bena in Jano Bajt
(5. obl. in roj. d.)
18:30 – SG: za +Ludvika Rakovnika

sv. Klavijda

sreda

21. 3. 2018

7:00 – SG: za +Vekoslava Grmiča in sorodnike

četrtek

22. 3. 2018

17:30 – PAMEČE: za +Angelo (12. obl.) in Ferda Smolnikarja ter Barbaro Šteharnik; za +Valentino in Ferda
(obl.) Črešnik, Pustoslemškove ter Darka in Stanka Hovnika
18:30 – SG: po namenu

petek
23. 3. 2018
sv. Turibij

9:45 – SV. PANKRACIJ: za +Marijo Golob
18:30 – SG: za +Jožefo Kopriva

24. 3. 2018

9:00 – DOM STAROSTNIKOV: za duše v vicah
18:30 – SG: za +Zinko (obl.) in vse umrle v družini Knap ter Smolarjeve

sv. Justinijan

sv. Lea

sobota
Gospodovo
oznanjenje

nedelja

25. 3. 2018
Cvetna nedelja

POGREBI:

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Marijo Vrhovnik in sorodnike; za +Marijo
in Alojza Tasič ter vse Tasičeve
8:00 – STARI TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +župnika Jožeta Vizjaka (obl.) in
vse pokojne duše pastirje; za +očeta Ivana (27. obl.) in mamo Marico Lahovnik; za +Frančiško Kotnik (8.
dan); za +Ferda Klančnika (50. obl.) in vse na Šurčevem domu umrle; za +Viktorja Kovačiča (roj. d.) ter
družini Kovačič in Hudolist
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Vido Hajtnik Krivec in Jožeta
Hajtnika st.; za žive in pokojne molivke 3. rože živega rožnega venca; za +Ivico Laznik (obl.) in Antona
Strmčnika; za +Marijo in Franca Hrastelj (obl.) ter starše Sedar; za +Jožeta Graceja in obojne starše
10:00 – SG: za +starše Jožefa in Marijo Žvikart, dva brata in sestro; za +Jožefa in Marijo Meh ter
Hudopiskove; za +Ljubico in Fabjana Matoševič ter sorodnike; za +Veroniko Jakob in starše
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Bojana Luršaka, Janeza Kamnika,
Štefana Krančana in vse Blatnikove ter Stanka Tamšeta in vse Repnikove; za +Pavlo Grešovnik in vse
Vodovnikove
18:30 – SG: za +Amalijo Sivec in sorodnike

V Starem trgu smo se poslovili od Frančiške Kotnik.
Gospod, ki si življenje ljubeči Bog, sprejmi jo v življenje.

NABIRKE: (preštejejo jih ključarji):

V nedeljo, 11. 3., ste darovali: v Pamečah 66,75 €, na Selah
30,10 €, v SG 357,44 €, v Starem trgu 41,16 €. Bog povrni
vsem dobrotnikom!

