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VEDNO SE VESELITE V GOSPODU!
Apostol nam pravi, da moramo biti veseli,
vendar v Gospodu, ne v duhu sveta. Kdorkoli hoče biti prijatelj svetu, pravi Sveto pismo,
postane sovražen Bogu. Kakor človek ne more
služiti dvema gospodarjema hkrati, tako ne
more istočasno ugajati svetu in ugajati Bogu.
Naj torej veselje v Gospodu zmaguje, dokler
veselje v duhu sveta ne izgine. Naj vedno bolj
raste veselje v Gospodu, posvetno veselje pa se
manjša, dokler ne izgine. Ne pravim tega zato,
da bi se, dokler smo na svetu, nikoli ne smeli
veseliti, ampak zato, da bi se, čeprav živimo na
svetu, veselili v Gospodu.
Morda bi kdo ugovarjal: Na svetu sem, zato
se moram tam veseliti, kjer sem. Kako to misli?
Mar zaradi tega, ker je na svetu, ni v Gospodu?
Isti apostol, ki nas spodbuja k veselju v Gospodu, je govoril Atencem in v Apostolskih delih
zatrjuje o Bogu in o Gospodu, našem stvarniku:
V njem živimo in se gibljemo in smo. Tisti, ki je
povsod, v katerem kraju ga ni? Ali nas ni apostol spodbujal k veselju, ko je rekel: Gospod je
blizu, nikar ne bodite v skrbeh.
Skrivnostna resnica je: Šel je nad vsa nebesa, a je vendar blizu tistim, ki so še na zemlji.
Kdo je tisti, ki je daleč in blizu hkrati, če ne tisti,
ki je postal iz usmiljenja naš bližnji?
Človek, ki je padel med razbojnike in ležal
ob cesti napol živ, je podoba vsega človeštva.
Duhovnik in levit sta ga prezrla in se obrnila
od njega proč, mimoidoči Samarijan pa se mu
je približal, mu obvezal rane in mu pomagal.
Nesmrtni in pravični, ki je daleč nad nami, se je
ponižal k nam, umrljivim in grešnim ljudem ter

postal naš bližnji.
Ne spominja se več naših grehov, pravi psalmist. Njegovi otroci smo. Pomislimo, kaj vse
nas v tem potrjuje! Umrl je za nas Edinorojeni,
da bi ne ostal edinec. Ni hotel biti sam, čeprav
je umrl za nas sam. Edini božji Sin je naredil
nešteto ljudi za božje otroke. S svojo krvjo si je
pridobil brate.
Posinovil nas je tisti, ki je bil zavržen. Odkupil nas je tisti, ki je bil prodan. Počastil nas je
tisti, ki je bil zasramovan. Dal nam je življenje
tisti, ki so mu vzeli življenje.
Zato, bratje, veselite se v Gospodu in ne v
duhu sveta. To se pravi: zares se veselite v službi resnice in ne krivice. Veselite se v upanju na
večno življenje in ne v krhkem blesku napuha.
Tako se veselite in povsod in vsak čas, kjer boste, mislite na besede: Gospod je blizu, ne bodite v skrbeh!
Iz govorov sv. Avguština, škofa
(171: govor, 1-3.5)

»Naše pismo ste vi; pismo, ki je
zapisano v naših srcih in ga poznajo
berejo vsi ljudje.« (2 Kor 3,2)

OZNANILA:

NAPOVEDNIK:

Danes obhajamo praznik svete
evharistije, ko se vsi zbiramo okrog
istega oltarja, izpovedujemo isto vero,
pa čeprav velikokrat tako oddaljeni
in raztreseni. Hvaležni se veselimo
z otroki in želimo tega veselja tudi
staršem in botrom. Hvala vsem,
ki ste pomagali pri pripravi tega
praznovanja.

NED, 27. 5. – prvo sv. obhajilo v vseh župnijah; ob 16h
Urbanova ZS; ob 19h Rokova ZS
PON, 28. 5. – ob 17.30 Blagor ženskam; po maši v SG
voditelji BB in zaključno srečanje delivcev obhajila
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 
TOR, 5. 6. – po maši skupina Božjega usmiljenja in obisk
po oddelkih bolnišnice; po maši v E-domu Beseda
življenja
SRE, 6. 6. – potujoča rekolekcija (doma ni sv. maše)
ČET, 7. 6. – ob 17h biblična
SOB, 9. 6. – ob 16h zaključek veroučnega leta; pri večerni
maši srečanje z misijonarji s Trinidada
NED, 10. 6. – po 10. maši srečanje za starše Radživima

25. maja 2018 je stopila v veljavo
Splošna uredba o varstvu podatkov,
ki posega tudi na področje varovanja
podatkov znotraj Katoliške Cerkve.
Na spletni strani pastir.si zato do
nadaljnjega ne bodo več objavljeni
mašni nameni in druge vsebine, ki
se nanašajo na kakršnekoli osebne
podatke. Kaj omenjena uredba prinaša
v delovanje župnijske pisarne, bomo
podrobneje pojasnili v naslednjih
tednih. Hvala za razumevanje.

Vpis k verouku:
v ponedeljek, 11. 6., 13h–18h
v torek, 12. 6., 13h–18h
v sredo, 13. 6., 13h–18h
v četrtek, 14. 6., 8h–10h
v petek, 15. 6., 8h–10h

»Pojdite torej in poučujte vse narode.«
(Mt 28,19)
Vsem kristjanom so zaupane tri službe:
kraljevska, duhovniška in preroška.
Njihov namen je oznanjevanje vesele
novice ... Kaj pa jaz? Zadržujem svojo
vero zase ali upoštevam Jezusovo
navodilo?
Z nekom se iskreno pogovori o svoji
veri. Časa imaš do izida 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

