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DELOVANJE SVETEGA DUHA
Komu se ne dvignejo misli in se mu duh ne
povzpne do najvišjih reči, ko sliši za čudovita
imena, ki jih dajemo Svetemu Duhu? Kajti pravimo: Duh božji, Duh resnice, ki izhaja od Očeta, Duh pravičnosti in Duh stvarnik. Sveti Duh
pa je njegov še najbolj pravi in lastni naziv.
K njemu se obrača vse, kar potrebuje posvečenja. Po njem stremi vse, kar živi krepostno. Njegov navdih je kakor rosa in pomoč,
da pride vsakdo do lastne izpopolnitve.
On je izvor posvečenja, luč razsvetljenja;
vsaki razumski zmožnosti daje sebe in s tem
luč v razsvetljenje za iskanje resnice.
Po naravi je nedostopen, a je dosegljiv po
svoji dobroti. Vse napolnjuje z močjo, a se daje
v delež le vrednim, ne vsem enako, ampak deli
svojo moč po stopnji vere.
Enovit je po bistvu in mnogovrsten po
moči. V posameznem je ves navzoč in ves biva
povsod.
Razdeljuje se, ne da bi ga bilo zaradi tega
manj, vsem je popolnoma na razpolago, tako
kot sončni žarek, čigar dobrota je tistemu, ki
ga obseva, kakor edinemu na voljo, pa vendar
razsvetljuje zemljo in morje ter se spaja z ozračjem.
Sveti Duh se tudi vsakomur, ki ga more
prejeti, daje v delež kakor edinemu. Tako vsem
daje dovolj milosti in vso milost. Vsi, ki so ga
deležni, ga uživajo, kakor je primerno njihovi

naravi, ne pa, kot bi se mogel on dajati.
Sveti Duh dviga srca, vodi za roko slabotne, pelje popotnike do cilja. Sveti tistim, ki so
očiščeni vsakega madeža, in jih po občestvu s
seboj napravlja duhovne.
Svetla in prozorna telesa v stiku z žarki tudi
sama zablestijo in zažarijo v drugačni svetlobi. Tako je tudi z dušami, ki so polne Svetega
Duha: razsvetljene po njem postanejo tudi
same duhovne in izžarevajo milost na druge.
V njem je vir vnaprejšnjega poznavanja
prihodnosti, razumevanja skrivnosti, spoznanja zakritega, podeljevanja darov, skupnosti
z nebesi, rajanja z angeli, veselja brez konca;
on daje stanovitnost v Bogu, podobnost z Bogom, in najvišje, po čemer je mogoče hrepeneti, pobožanstvenje.
Iz knjige o Svetem Duhu sv. Bazilija Velikega,
škofa (9, 22-23)

»Odrešeni smo bili namreč v
upanju; upanje pa, ki ga
gledamo, ni več upanje – kdo
bo namreč upal to, kar že vidi?
Če pa upamo v to, česar ne
vidimo, to pričakujemo s potrpežljivostjo.« (Rim 8,24-25)

NAPOVEDNIK:

OZNANILA
Včeraj smo podelili misijonski blagoslov
vsem štirim našim misijonarjem, ki letos
odhajajo v misijone (Lea, Tinkara in Matej
v Etiopijo ter Milena na Tajsko). Za misijone ste darovali: cca 2.000 € za Etiopijo in
350 € za Tajsko.
Za nami sta molitvena dneva v Starem
trgu in na Selah. Hvala za pomoč pri pripravi, hvala vsem molivcem in vsekakor
vsem, ki tudi čez leto vztrajate v molitvi.
Hvala vsem, ki ste pomagali pri pripravi
lepe nedelje pri sv. Pankraciju. Vsak je po
svojih močeh dodal svoj delež, da smo
lahko s procesijo z Najsvetejšim klicali
Božji blagoslov na naše delo, naše domove in vse, kar nas še čaka. Hvala hvala
za sodelovanje pri pripravi blagoslova
konjev in letos tudi prvič v SG blagoslova
motorjev in motoristov. Posebna zahvala
članom Katoliškega kulturnega društva sv.
Uršule.
Ob praznovanju binkoštnega dne vabljeni vsi duhovni botri, da obnovimo gorečo
molitev za letošnje kandidate za birmo,
njihove botre in njihove družine. Iskren
boglonaj župnijski Karitas za organizacijo
pogostitve za naše starejše brate in sestre.

»Kdor véruje vame, bodo, kakor pravi
Pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive
vode.« (Jn 7,38)
Sveti Duh s svojim prihodom napravi
naše telo za Božji tempelj. Mi pa moramo
odpreti vrata srca in dovoliti, da se
Njegova milost razlije v vsak kotiček
življenja. Priporočaj se mu, časa imaš vse
življenje. 

KONTAKT:

župnik SIMON POTNIK:
župnik ERNEST BERLOŽNIK:
župnijska pisarna:		

NED, 20. 5. – Binkošti (pri vseh mašah priložnost za bolniško
maziljenje); v vseh župnijah prvi dan tridnevnice v
pripravi na prvo sv. obhajilo; ob 7.30 v SG srečanje bolnih
in ostarelih (po maši pogostitev v E-domu); 8h–11h
molitveni dan na SE; pri večerni maši srečanje trpečih in
žalujočih; po večerni maši Nežina ZS
PON, 21. 5. – ob 17h družabno srečanje Slomškove ZS; ob
17.30 v SG drugi dan tridnevnice v pripravi na prvo
sv. obhajilo (spovedovanje otrok); po maši v SG hišna
skupnost EL
TOR, 22. 5. – ob 17.30 v SG tretji dan tridnevnice v pripravi na
prvo sv. obhajilo (spovedovanje otrok); po maši skupina
Božjega usmiljenja in obisk po oddelkih bolnišnice
SRE, 23. 5. – ob 17h v CE biblična šola; ob 17.30 v SG
generalka za prvoobhajance in spoved staršev
ČET, 24. 5. – ob 15.30 v SG preverjanje in pogovor s kandidati
za birmo in njihovimi starši (I. termin); ob 17h biblična;
ob 18.30 v PA generalka za prvoobhajance; po sv. maši
nosilci VS
PET, 25. 5. – ob 16.30 v SG preverjanje in pogovor s kandidati
za birmo in njihovimi starši (II. termin); ob 17.30 v ST
generalka za prvoobhajance; ob 18h v ST Rada živim; po
maši mladi EL
SOB, 26. 5. – v ST celodnevno načrtovanje Korneve; 10h–16h
v MB škofijsko srečanje mladih Škofija fe(j)st; ob 13h na
SE generalka za prvoobhajance
NED, 27. 5. – prvo sv. obhajilo v vseh župnijah; ob 19h
Rokova ZS
PON, 28. 5. – ob 17.30 Blagor ženskam; po maši v SG voditelji BB
TOR, 29. 5. – po maši skupina Božjega usmiljenja in obisk
po oddelkih bolnišnice; po maši v E-domu srečanje
sodelavcev Karitas
ČET, 31. 5. – Sveto Rešnje Telo in Kri (Telovo); obisk bolnikov
po domovih; ob 17h biblična; ob 17.30 molitev za
duhovne poklice; po večernicah v SG srečanje s kantorji;
v PA telovska procesija
PET, 1. 6. – obisk bolnikov po domovih; 10h–11h uradne ure
Karitas; ob 16h spovedni dan; ob 18.30 v E-domu MMM
in češčenje do 23h; po maši v E-domu mladiA
SOB, 2. 6. – 8h–12h v ST delovno srečanje MŽPS; ob 15h
zaključni piknik VIL
NED, 3. 6. – po maši v ST druženje ob kavi in čaju
PON, 4. 6. – zadnji teden verouka – srečni kateheti 

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 +Zofijo Hovnik (roj. d. in god); za
+Alojzijo Babič
8:00 – STARI TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Darka Lenarta (1. obl.);
za +očeta Urbana Ažnoha in vse Ledrove; za +Andraža Schweitzerja (30. dan); za +Justino Lenart
NEDELJA
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Rozalijo in Ivana Apšner,
Katarino in Liziko; za +starše Hovnik in sorodnike; za +Alberta Kašnika (obl.); za +Vinka Vrhnjaka
20. 5.
in Alojza Dulerja; v zahvalo
10:00 – SG: za +Angelo Jehart (roj. d.); za +Pavlo (30. obl.) in Viktorja Velunšek; za +Julijano Gros in
BINKOŠTI
za zdravje; za +Milana Grma; za +Marijo Golob
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; v zahvalo za srečen porod in blagoslov
družine; za +Marijo Jerlah in vse Sp. Strnjakove; za +Zofijo Brusnik; za +Marijo Kotnik, Ivana in Angelo
Šisernik ter vse Španželove
18:30 – SG: za +Katarino Polenik
ponedeljek 18:30 – SG: za +Zorko Debelak; za +Vinka Pogorevčnika (20. obl.); za +Marijo Penšek (22. obl.),
sina Ivana in moža Ivana
21. 5. 19:30 – TROBLJE: za +Viktorijo Hrastel; za duše v vicah; za +Ivana Srnovršnika; za +Heleno in
Marija, Mati
Emila Šavc
Cerkve

torek

22. 5.

18:30 – SG: za +Alojzija in Hermino Strašek (obl.), starše, stare starše, teto in vse Spesnyjeve;
za +mamo Zefko, očeta Miha in sorodnike

sv. Julija

sreda

23. 5.

18:30 – SG: za +Ivanko in Antona Svetec (obl.); za +Branka Kramljaka; za +Anico Kumer (obl.) ter
sestro Marijo, mamo Antonijo in očeta Luka, naj jim bo Bog prizanesljiv

sv. Ivana

četrtek

24. 5.
sv. Marija
Pomočnica
Kristjanov

18:30 – SG: za +Majdo Blažek (6. obl.); za +Franca in Zofijo Strmčnik; za +Vinka in Lucijo Klančnik ter
brate in sestre; za +Marijo (god) in Franca Preglav
19:30 – PAMEČE: za +Mileno Emilijano Gregoršanec (8. dan); za +Marijo in Antona Kašnik; za +Anko
Duler in vse Rebernikove; za žive in pokojne molivke 4. rože živega rožnega venca
18:30 – SG: za +Nakič, po namenu; za +Bernarda (26. obl.) in Marijo Smrtnik ter vse Jeniškove

petek

25. 5.
sv. Beda
Častitljivi

sobota

18:30 – SG: za +Stanislava Timoška (30. dan); za +Viktorjo Verhovnik (obl.) in sestre

26. 5.
sv. Filip Neri

NEDELJA

27. 5.
nedelja
Svete Trojice

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Jožico Britovšek in sorodnike
Dolinar-Peruš; v zahvalo
8:00 – STARI TRG: [prvo sv. obhajilo] za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Minko
(20. obl.) in Tonija (9. obl.) Horvat; za +Marijo, Jakoba in Marjana Rigelnik ter vse Škrubejeve;
za +Urbana in Pavlo Prednik; za +Marijo Senica (roj. d.), Antonijo Juvan in vse Gabrovnikove
9:30 – PAMEČE: [prvo sv. obhajilo] za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Cilko in
Feliksa Laznik ter Tadeja Kokala
10:00 – SG: [prvo sv. obhajilo] za +Boruta Goršeta, očeta Alojza in sorodnike Uršej
11:00 – SELE: [prvo sv. obhajilo] za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Janka Hovnika
(obl.), bico in dedka Hovnik, Zaponšek, Hribernik in Urbancl ; za +Janka in Anico Junger ter vse
Plazovnikove; za +Faniko in Simona Brusnik, sina Slavka ter vse Ravnjakove; za +Marino Jamnik in vse
na Žumprovem domu umrle
18:30 – SG: za vse +Hanuševe

ZAKRAMENTI:

Zakrament sv. krsta je prejela:
Loti Breznik. Veselimo se z družino!
Poročila sta se Anja Leskovšek in Primož
Tretjak ter Tjaša Jurač in Primož Pritržnik.
Mladima družinama želimo Božjega blagoslova!

POGREBI:
V Slovenj Gradcu smo
se poslovili od Milene
Emilijane Gregoršanec.
Molimo za rajno in žalujoče.

NABIRKE: (preštejejo ključarji)
V nedeljo, 13. 5., ste darovali:
v Pamečah 63,30 €, na Selah 29,80 €, v
SG 357,22 €, pri sv. Pankraciju ni podatka.
Bog povrni vsem dobrotnikom!

