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ČLOVEŠKA DEJAVNOST V VESOLJSTVU
Vedno je človek s svojim delom in umom
skušal bolj razviti svoje življenje. Danes pa je,
posebno s pomočjo znanosti in tehnike, svoje
gospostvo razširil skoraj čez vso naravo in ga še
dalje širi; zlasti zaradi pomnožitve sredstev mnogovrstnega medsebojnega izmenjavanja med narodi se človeška družina polagoma zaveda in oblikuje kot eno občestvo sredi vesoljstva. Posledica
vsega tega je, da si človek mnoge dobrine, ki jih je
nekoč pričakoval predvsem od višjih sil, danes že
priskrbi sam s svojo lastno marljivostjo.
Spričo tega orjaškega napora, ki prevzema že
ves človeški rod, vstajajo med ljudmi mnoga vprašanja. Kaj je smisel in vrednost te marljive dejavnosti? Kako je treba uporabljati vse te reči? Za katerim
ciljem težijo napori posameznikov in združenj?
Cerkev, varuhinja tistega zaklada božje besede, iz katerega črpamo načela za reševanje vprašanj verskega in nravnega reda, sicer nima vedno
pripravljenega odgovora na vsako posamezno
vprašanje, vendar želi povezovati luč razodetja z
izkustvom vseh; tako bi naj bila razsvetljena pot,
na katero je pred kratkim stopilo človeštvo.
Za verujoče je ena stvar gotova: posamična
in skupna človeška dejavnost, to je tisto orjaško
prizadevanje, s katerim ljudje v teku stoletij skušajo izboljšati svoje življenjske razmere, se ujema
z božjim načrtom.
Po božji podobi ustvarjeni človek je namreč
dobil naročilo, naj si podvrže zemljo z vsem, kar je
na njej, in naj vlada svet v pravičnosti in svetosti;
in, priznavajoč Boga za stvarnika vseh stvari, naj
njemu izroča sam sebe in celotno vesoljstvo, tako

da bo ob podrejenosti vseh stvari človeku božje
ime čudovito po vsej zemlji.
To velja tudi za čisto vsakdanja opravila. Kajti
moški in ženske, ki pri skrbi za preživljanje samih
sebe in družine svoje delo tako izvršujejo, da na
primeren način služijo družbi, morejo po pravici
biti prepričani, da s svojimi napori dalje razvijajo
Stvarnikovo delo, koristijo blagru svojih bratov in
z osebno delavnostjo prispevajo k uresničevanju
božjega načrta v zgodovini.
Kristjani zato niti od daleč ne mislijo, kakor da
stvaritve človeške bistrosti in moči nasprotujejo
božji mogočnosti in kakor da bi z umom obdarjena
stvar bila nekakšen tekmec v odnosu do Stvarnika.
Nasprotno, prepričani so, da so zmage človeškega rodu znamenje božje veličine in sad neizrekljivega božjega načrta.
A čim bolj raste moč ljudi, tem bolj se razširja
področje njihove odgovornosti, tako posameznikov kakor tudi skupnosti.
Iz tega vidimo, da krščansko oznanilo nikakor
ne odvrača ljudi od graditve sveta, nikakor jih ne
žene v zanemarjanje blaginje bližnjega, temveč
jih na dolžnosti v tej smeri še tesneje priklepa.
Iz pastoralne konstitucije o Cerkvi v sedanjem svetu
2. vat. vesoljnega cerkvenega zbora (CS, 33-34)

»Ljubezen ni v tem, da bi mi
vzljubili Boga. On nas je vzljubil
in poslal svojega Sina v spravno
daritev za naše grehe.« (1 Jn 4,10)

OZNANILA

NAPOVEDNIK:
NED, 6. 5. – v ST po sv. maši druženje ob kavi in čaju
TOR, 8. 5. – 9h–11h in 15h–17h v ST delitev hrane in oblačil
Karitas; ob 17h srečanje voditeljev BB; po maši skupina
Božjega usmiljenja in obisk po oddelkih bolnišnice;
po maši MŽPS (začetek v cerkvi); po maši v E-domu
Beseda življenja
SRE, 9. 5. – rekolekcija v Šentvidu
ČET, 10. 5. – ob 17h biblična; po maši v E-domu priprava
na krst
PET, 11. 5. – ob 17h v E-domu srečanje za starše
prvoobhajancev
SOB, 12. 5. – verouk na SE; molitveni dan v ST (izpostavitev
ob 10h, sklep s sv. mašo ob 19.30); ob 15h v E-domu
VIL; ob 16h Miklavževa in Urškina ZS; po maši
Slomškova ZS; po maši ZS Sv. Duha
NED, 13. 5. – ob 10h LN pri sv. Pankraciju in blagoslov konj;
ob 10h v SG srečanje družin novokrščencev; ob 17h
v SG srečanje z misijonarjem Jožetom Andolškom in
»misijonska« večerna maša; ob 19h Urbanova ZS
TOR, 15. 5. – po maši skupina Božjega usmiljenja in obisk
po oddelkih bolnišnice
ČET, 17. 5. – ob 17h biblična; po maši srečanje katehetov
PET, 18. 5. – ob 17h ekipa za promocijo; srečanje VS 9.
razreda; po maši delovno srečanje za oratorij
SOB, 19. 5. – verouk v ST; ob 10h v SG blagoslov motoristov
in motorjev; ob 19h Mladi pari
NED, 20. 5. – Binkošti (pri vseh mašah priložnost za
bolniško maziljenje); ob 7.30 v SG srečanje bolnih in
ostarelih; molitveni dan na Selah (od 8h do 11h); pri
večerni maši srečanje trpečih in žalujočih; po večerni
maši Nežina ZS

»Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in
vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad
ostane« (Jn 15,16a). Z oddaljevanjem od Velike noči se
morda zmanjšuje tudi naša zagretost za oznanjevanje
največjega čudeža … Jezus pa za vsakega od nas želi,
da zapusti cono udobja in svoje talente daruje za druge.
Do izida naslednjega Pastirja z uporabo vsaj enega od
svojih talentov razveseli svojega bližnjega! 

KONTAKT:

župnik SIMON POTNIK:
župnik ERNEST BERLOŽNIK:
župnijska pisarna:		

V enem letu v naših župnijah krstimo preko 80
otrok. Koliko upanja! Bogu hvaležni za vsako družino, ki se odloči za življenje, hvaležni za starše,
ki se odločijo za krst in utrditev vere, in hvaležni dobremu Bogu se bomo zbrali v nedeljo, 13.
maja, pri 10. sv. maši. Vabljene družine in tudi vsi
krstni botri novokrščencev.
12. in 13. maja bo slovesno v starotrški župniji. V
soboto bo molitveni dan. Ob 10h bomo izpostavili Najsvetejše, nato pa smo vabljeni, da se ali posamezno ali po skupinah ustavimo pred Najsvetejšim. Sklep celodnevnega češčenja bo ob 19.30
s sv. mašo. Naslednji dan pa nas čaka lepa nedelja
pri sv. Pankraciju. Z Najsvetejšim bomo poromali
do Grajske vasi, klicali blagoslova na naše delo,
naša polja in gozdove, kot vsako leto blagoslovili
tudi konje in se po maši še zadržali v prijetnem
druženju. Slovesnost bo vodil domačin g. Miha
Herman.
Na Binkošti bomo molitveni dan obhajali v župniji
Sele. Ob 8h bomo izpostavili Najsvetejše, sklep pa
bo s sv. mašo ob 11h. Vabljeni, da v teh nekaj trenutkov molitve in tišine prinesete bodisi prošnjo
ali zahvalo.
Nekaj naših mladih se letos podaja v misijon. V
svojo sredo smo zato povabili misijonarja Jožeta
Andoljška. Z njim se bomo lahko srečali v nedeljo,
13. 5., ob 17h v E-domu, nagovoril pa nas bo tudi
pri večerni sv. maši v SG. Lepo vabljeni.
V soboto, 19. 5., bo ob 10h na trgu pred cerkvijo
sv. Elizabete prvi tako imenovani KDM – Koroški
dan motoristov. Katoliško kulturno društvo sv. Uršule vabi vse moto klube in posameznike, da se
udeležite srečanja. Molili bomo za srečno vožnjo
in hkrati tudi za vse žrtve v prometu.
Kot vsako leto bomo tudi letos na praznik Svetega
Duha – Binkošti – prosili navdiha in iskre življenja.
Pri vseh sv. mašah bomo podelili bolniško maziljenje, ki ni zakrament za smrt, ampak za življenje.
Vsi, ki vas tarejo hude preizkušnje, telesne, duševne ali duhovne »bolezni«, ste dobrodošli, da se z
zaupanjem predamo Svetemu Duhu.

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

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Marijo in Martina Slivnik,
moža Karla in teto Tilko
8:00 – STARI TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ivana Klančnika
(20. obl.) in vse Hrastnikove; za +Milana Grma (8. dan); za +Viktorijo Vocovnik (5. obl.)
NEDELJA
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Anico Pogač in
vse Uglarjeve; za +starše Laznik in Faniko Ekart; za +Berto in Franca Goličnik; za žive in
6. 5.
pokojne molivce 5. rože živega rožnega venca; za +Stanka, Franca in Franjo Vošner
6. velikonočna 10:00 – SG: za +Jožeta Škrabca in starše; za +Marijo Kašnik (2. obl.); za +Stanka Grilca (god),
nedelja
starše in Ivana; za +Jožico Kotnik; za +Marijo Fele (8. dan); za +Maksa Čerenaka in sorodnike
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Alojza Verboleta,
ženo Pavlo, Jožeta, Marijo, Franca, Pavlo in vse Pežlove; za +Franca (6. obl.) in Mihaelo
Hovnik ter vse Zaberčnikove
18:30 – SG: da bi Bog naredil čudovite stvari ob svojem času in ko bo hotel
ponedeljek 18:30 – SG: za +Jurija Simonitija; za +Pavlo Skrivarnik (12. obl.) in sorodnike
7. 5. 19:30 – TROBLJE: za duše v vicah
sv. Gizela

18:30 – SG: za +Katarino Polenik; za +Ludvika Rakovnika

torek

8. 5.
sv. Viktor

sreda

9. 5.

18:30 – SG: za +Anico Šmon (21. obl.); za +Ivano Saleznik (8. dan); za +Mirka Konečnika
(obl.) in mamo Angelo Konečnik

sv. Ludovika

četrtek

10. 5.

18:30 – SG: v čast Mariji za zdravje v družini; za +Kristino Santner (roj. d.) in sorodnike
19:30 – PAMEČE: za +Alojza Dulerja (30. dan)

Gospodov
vnebohod

petek

11. 5.

9:00 – DOM STAROSTNIKOV: za duše v vicah
18:30 – SG: za +Lucijo Spesny (5. obl.); za +Stanislava Timoška (8. dan)

sv. Estela

sobota

12. 5.

18:30 – SG: za +Tončko Višnar in Feliksa Mauriča; za +Majdo in Franca Fišer
19:30 – STARI TRG: [molitveni dan] za +Pavlo Grešovnik

sv. Leopold
Mandić

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Stanislavo Nabernik
(18. obl.) ter starše Nabernik in Vocovnik; za +Alojza Nabernika (roj. d.)
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Lazarja in Bogdana
NEDELJA
Stojanoviča; za +Bojano in Jožeta Paradiž
13. 5. 10:00 – SG: za +Jožico Kotnik
10:00 – SV. PANKRACIJ: [lepa nedelja] za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije;
za + za +Marijo Jerlah; za dva +Lojzeta Karnerja in za vse Autmanove; za +Milana Grma
7. velikonočna 11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Janeza Zagrenika
nedelja
in vse Grobelnikove; za +Boštjana Grobelnika (5. obl.), Janka Grabnerja (roj. d.), mamo
Marijo in očeta Pavla Prednika
18:30 – SG: za +Ludvika Gostenčnika

ZAKRAMENTI:

Zakrament sv. krsta je prejel:
Adam Čuješ. Veselimo se z družino!
Poročila sta se Petra Metulj in Tomaž Bricman.
Mladi družini želimo Božjega blagoslova!

POGREBI:
V Slovenj Gradcu smo
se poslovili od Stanislava
Timoška in Ivane Saleznik.
Molimo za rajne in njihove družine.

NABIRKE: (preštejejo ključarji)
V nedeljo, 29. 4., ste darovali:
v Trobljah 88,93 €, na Selah 19,00 €,
v SG 340,23 €, v Starem trgu 32 €.
Bog povrni vsem dobrotnikom!

