OZNANILA

NAPOVEDNIK:
NED, 22. 4. – krstna nedelja v SG; ob
15h v Podgorju srečanje otroških
pevskih zborov; ob 19h Rokova ZS;
ob 19.30 Nežina ZS
PON, 23. 4. – ob 16h nosilci VS; ob 17.30
v SG Blagor ženskam
TOR, 24. 4. – po maši v E-domu
Skupina Božjega usmiljenja; ob 19.15
v E-domu molitev z žalujočimi; po
maši v E-domu srečanje sodelavcev
Karitas
SRE, 25. 4. – ob 17h Celju biblična šola
PET, 27. 4. – veroučne počitnice do 2. 5.;
ob 18h v ST Rada živim
TOR, 1. 5. – praznik sv. Jožefa, začetek
šmarničnih pobožnosti; po maši v
E-domu Skupina Božjega usmiljenja
ČET, 3. 5. – obisk bolnikov po domovih;
ob 17.30 v SG molitev za duhovne
poklice; po maši v E-domu priprava
na krst
PET, 4. 5. – obisk bolnikov po domovih;
10h–11h v E-domu uradne ure
Karitas; ob 16h spovedni dan; ob 17h
v E-domu srečanje za starše in botre;
ob 18.30 v E-domu MMM; po maši v
E-domu duhovna obnova za odrasle
in češčenje do 23h; po maši mladiA
SOB, 5. 5. – romanje pevcev na Zaplaz
(vabljeni tudi ostali)
NED, 6. 5. – v ST po sv. maši druženje
ob kavi in čaju
KONTAKT:

župnik SIMON POTNIK:
župnik ERNEST BERLOŽNIK:
župnijska pisarna:		

V soboto, 5. maja, romajo pevci Pastoralne
zveze v Zaplaz. S seboj vabijo tudi družinske člane in še koga, ki bi se želel pridružiti.
Prijavite se pri domačih zborovodjih. Prispevek za romanje bo za pevce cca 12 €,
pridruženi romarji pa prispevate 25 €.
V učilnici E-doma se lahko vsak torek po
sv. maši pridružite skupini Božjega usmiljenja, katere poslanstvo je moliti za
bolnike, za umirajoče, za pokojne in njihove žalujoče svojce, za žrtve splava in
za mnoge druge trpeče brate in sestre. V
torek, 24. 4., bomo posebej molili z vsemi
žalujočimi. Veseli bomo novih rednih ali
občasnih molivcev.

Zato me Oče ljubi, ker dam svoje
življenje, da ga spet prejmem ... Oblast
imam, da ga dam, in oblast imam, da ga
spet prejmem. (Jn 10,17-18)
Komu lahko daš svoje življenje? Najprej
Bogu, potem možu, ženi, otrokom,
ga posvetiš služenju Cerkvi ... Tudi to,
da sploh imaš koga, ki mu lahko daš
življenje, je del oblasti, ki jo Bog daje v
tvoje roke. Zato pripravi svojo molitev za
tistega, ki mu daješ življenje. Daj mu tudi
vedeti, da moliš zanj(o). Šele ko svoje
življenje daješ, ga v resnici prejemaš.
Časa imaš do izida naslednjega Pastirja!

041 691 065, simon@pastir.si
051 658 236, ernest@pastir.si
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
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KRISTUSOV KRIŽ, REŠENJE ČLOVEŠKEGA RODU
Našega Gospoda je teptala smrt, potem pa
je on steptal smrt kot pohojeno cesto. Sam se
je izročil smrti in jo prostovoljno pretrpel, da bi
uničil tisto smrt, ki ni marala umreti. Nesoč križ
je Gospod šel iz mesta, ker je smrt tako hotela;
na križu pa je klical in je priklical mrtve iz predpekla, čeprav se je smrt zoperstavljala.
Glede na telo, ki ga je imel, ga je smrt umorila; z istim orožjem pa je on zmagal nad smrtjo.
Skrival je božanstvo pod človeško naravo in se
približal smrti, ki ga je umorila, a je bila sama
umorjena. Smrt je umorila naravno življenje,
njo pa je umorilo nadnaravno življenje.
Ker ga torej smrt ni mogla požreti brez telesa, niti priti do predpekla brez mesa, je prišel
v Devico in od nje sprejel telo, da je v njem prišel do predpekla. Ko pa je s privzetim telesom
prišel tja, je uničil vse zaklade pekla in raztresel
vse njegovo bogastvo.
Prišel je k Evi, materi vseh živih. Bila je vinograd, katere ograjo je odprla smrt z rokami
same Eve, da bi uživala njen sad; tako je Eva,
mati vseh živih, postala izvor smrti vsem živim.
Vzbrstela pa je Marija, nova trta glede na
staro trto Evo, in v njej je zaživel Kristus, da
bi, ko se je smrt po svojem običaju pasla in
brezskrbno bližala, v smrtonosnem sadu skrito
življenje uničilo smrt. Ko ga je torej smrt brez bojazni pogoltnila, je rešil življenje in mnoge z njim.
Izreden je bil namreč v svoji moči tesarjev
sin; šel je s svojim križem nad vsemi brezni, ki so

požirala vse, in prepeljal človeški rod v hišo življenja. Ker pa je človeški rod zaradi drevesa padel v te podzemske nižine, je tudi na lesu prešel
v dom življenja. Drevesu v raju je bila vcepljena
grenka mladika; zato je bilo treba vcepiti drugo,
sladko vejico, da bi v njem spoznali tistega, ki
mu ne more nasprotovati nobena stvar.
Slava tebi, ki si s svojim križem zgradil most
nad smrtjo, da po njem duše prehajajo iz kraljestva smrti v kraljestvo življenja.
Slava tebi, ki si nadel telo umrljivega človeka
in si iz njega vsem umrljivim naredil studenec
življenja. Ti si živ, ti živiš. Tvoji ubijalci so namreč
ravnali s tvojim življenjem kakor poljedelci; vrgli
so ga v globino, kakor sejejo zrna žita, da od tam
vstanejo in z njim zrastejo mnoga druga.
Pridite, darujmo svojo ljubezen kot veliko
in splošno daritev, dvignimo slovesne speve in
molitve njemu, ki je prinesel v dar Bogu svoj
križ, da bi po njem nas vse obogatil.
Iz govora sv. Efrema, diakona, o našem Gospodu
(3-4, 9)

»V nikomer drugem ni
odrešenja; zakaj pod nebom
ljudem ni dano nobeno
drugo ime, po katerem naj bi
se mi rešili.« (Apd 4,12)

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ljudmilo in Mojco Zabel
ter Ivana Vovka; za +Julijano Mlinšek (obl.), Lovrenca in oba brata, sestro ter Viktorijo in
Marijo Mlinšek
NEDELJA
8:00 – STARI TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Francija Kaca (30.
obl.), mamo Francko in očeta Franca; za +Marijo Jerlah
22. 4.
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Jurija Pačnika
nedelja
10:00 – SG: po namenu; za +Franca Šavca (roj. d.); za +Marjano Turičnik (10. obl.); za +ženo
dobrega
Marijo Mlinšek in njeno mamo Marijo Moric; za +Simona Grosa (roj. d.) in sorodnike
pastirja
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Marino Jamnik in vse na
Žumprovem domu umrle; za +Karla Jamnika (obl.); za +Lesnikove starše, sina, hčere in zete
18:30 – SG: za +Pavlo Golouh (10. obl.); za +Ivana Prevorčiča (19. obl.) in sorodnike
ponedeljek 18:30 – SG: za +Marijo (3. obl.) in Jurija (god) Šavc; za +Marijo Golob; za srečno romanje
23. 4. 19:30 – TROBLJE: za +Stanka Hovnika (9. obl.)
sv. Jurij

torek

24. 4.

18:30 – SG: za +Vincenca in Bernardo (18. obl.) Dimič in sorodnike; za +Jožefo Strmčnik; da
bi poznanstvo obrodilo sad

sv. Fidelis
Sigmarinški

7:00 – SG: za duše v vicah; za +starše in zdravje v družini

sreda

25. 4.
sv. Marko

četrtek

26. 4.
sv. Marcelin

petek

18:30 – SG: za +Ivana Bunderla (roj. d.); za +Cirila Oiclja; za družino Slemenšek; za +Marijo
Podgoršek
19:30 – PAMEČE: za +Ivančka Vrhnjaka in Lojza Dulerja; za +Antona Jevšenaka (1. obl.); za
+Toneta (obl.) in Miro Čevnik
18:30 – SG: za +Marijo Beliš; za +Jožico Vitko

27. 4.
sv. Peter Kanizij

sobota

18:30 – SG: za +Nikola Bulovića; za +Ludvika Rakovnika

28. 4.
sv. Peter Chanel

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; v zahvalo
8:00 – STARI TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Andraža
Schweitzerja (8. dan)
NEDELJA
9:30 – TROBLJE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Viktorijo Hrastel;
za žive in pokojne molivce 5. rože živega rožnega venca; za +Ivana Jeromla in obe sestri
29. 4.
10:00 – SG: za +Darka Hribška in starše; za +Antona (38. obl.) Kališnika in sorodnike; za
+Veroniko Jakob in starše Jakob
5. velikonočna
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Milana Hovnika st. in
nedelja
vse Hovnikove
18:30 – SG: za +Slavka Areha in sorodnike; za +Katarino Polenik; za +mamo Pavlo (8. obl.)
in očeta Franca Popič

ZAKRAMENTI:
Zakrament sv. krsta so prejeli:
Ema Vajs, Kaja Hrnčič, Tina Jelen,
Kaj Val Koren in Matic Temnikar.
Veselimo se z družinami!

POGREBI:
V Starem trgu smo
se poslovili od
Andraža Schweitzerja.
Molimo za rajne in njihove družine.

NABIRKE: (preštejejo ključarji)
V nedeljo, 15. 4., ste darovali:
v Pamečah 61,19 €, na Selah 29,10 €,
v SG 390,82, v Starem trgu 72,93 €.
Bog povrni vsem dobrotnikom!

