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VSE MOJE UPANJE JE V TVOJEM USMILJENJU
Kje sem te torej našel, da sem te spoznal? Saj
te še ni bilo v mojem spominu, preden sem te
spoznal! Kje sem te torej našel, da sem te spoznal? Kje drugje kot v tebi nad menoj? In vendar
nikjer nobenega kraja, pa naj se od tebe oddaljujemo, naj se ti približujemo, nikjer nobenega
kraja! Vsepovsod vladaš vsem, Resnica, ki se obračajo nate za nasvet, in vsem odgovarjaš obenem, pa če te še tako različno sprašujejo. Razločno odgovarjaš, a vsi te ne slišijo razločno. Vsi te
sprašujejo, o čemer bi radi nasveta, ne slišijo pa
zmerom vsi, kar bi radi slišali. Najboljši tvoj služabnik pa je tisti, ki ne gleda toliko na to, da bi
slišal od tebe, kar bi sam hotel, kakor na to, da bi
sam hotel to, kar sliši od tebe.
Pozno sem te vzljubil, Lepota, večno davna,
večno nova, pozno sem te vzljubil! In glej, bil si
v meni, in jaz sem bil zunaj, in tam sem te iskal,
nelep sem se gnal za lepimi stvarmi, ki si jih ti
ustvaril. Z menoj si bil, jaz ne s teboj. Daleč od
tebe so me držale stvari, ki sploh ne bi bivale,
ko ne bi v tebi bivale. Vabil si in klical – in prebil
si mojo gluhoto. Bliskal in žarel si – in pregnal si
mojo slepoto. Sladko si mi vzdehtel in vsrkal sem
tvoj vonj – po tebi koprnim. Okusil sem te – in
sem te lačen in žejen. Dotaknil si se me – in zagorel sem po tvojem miru.
Kadar bom z vsem svojim bitjem priklenjen nate, ne bo zame nikjer bolečine ne truda
in moje življenje bo živo, do vrha napolnjeno s
tabo. Zdaj pa, ko te še nisem poln, sem samemu
sebi v breme, zakaj le kogar ti napolnjuješ, mu

olajšaš tovor. Še se bojujejo v meni moje objokovanja vredne radosti z razveseljivimi radostmi,
a na kateri strani bo zmaga, ne vem. Bojujejo se
moje zle žalosti z dobrimi radostmi, a na kateri
strani bo zmaga, ne vem.
Gorje mi, Gospod, usmili se me! Gorje mi! Glej,
saj ne skrivam svojih ran: ti si zdravnik in jaz bolnik, ti si usmiljen in jaz usmiljenja potreben. Mar ni
človeško življenje samo preizkušnja na zemlji?
Kdo je, da bi si želel nadlog in težav? Nositi jih
ukazuješ, ljubiti ne. Nihče ne ljubi tega, kar prenaša, čeprav morda voljno prenaša. Kajti četudi
z veseljem prenaša, vendar bi rajši imel, da ne bi
imel kaj prenašati. V nesreči si želim sreče, v sreči
se nesreče bojim. Kje je tu srednji kraj, kjer bi človeško življenje ne bilo preizkušnja?
Gorje sreči in uspehu sveta: dvakrat gorje
zaradi strahu pred nesrečo in zaradi pohujšanja,
ki je v veselju! Gorje nesrečam sveta: dvakrat in
trikrat gorje zaradi hrepenenja po sreči in ker
je nesreča sama trda in ker se je bati, da zlomi
potrpljenje! Mar ni človeško življenje samo preizkušnja na zemlji, brez najmanjšega oddiha?
Vse moje upanje je edinole v tvojem velikem
usmiljenju.
Iz Izpovedi sv. Avguština, škofa
(10. knjiga, 10, 26.37-29. 40)

»Pazi na sobotni dan in ga
posvečuj, kakor je zapovedal
Gospod, tvoj Bog.« (5 Mz 5,12)

NAPOVEDNIK:

OZNANILA

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 – duhovnika mašujeta drugod)
ČET, 7. 6. – ob 17h biblična; po maši v
E-domu priprava na krst
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
PON, 11. 6. – ta teden je vpis k verouku
TOR, 12. 6. – 9h–11h in 15h–17h v E-domu
delitev hrane in oblačil Karitas; po maši
skupina Božjega usmiljenja in obisk po
oddelkih bolnišnice
SRE, 13. 6. – DIES (metropolitansko srečanje
duhovnikov s svojim škofom na Ptujski
gori)
ČET, 16. 6. – po maši v E-domu priprava
na krst
SOB, 16. 6. – romanje bolnikov in ostarelih
na Brezje
NED, 17. 6. – krstna nedelja v vseh župnijah

"Nato jim je govoril: Sobota je ustvarjena
zaradi človeka in ne človek zaradi sobote."
(Mr 2,27)
Sobota, od Kristusovega vstajenja dalje pa
nedelja, je dan počitka. Ne dan lenobe ali
nujnih opravkov. Je dan za Pomembno. Veš,
kaj storiti ... (namig: ne pozabi na tistega, ki
je zrihtal nedeljo ;)) Čas imaš danes!

KONTAKT:

župnik SIMON POTNIK:
župnik ERNEST BERLOŽNIK:
župnijska pisarna:		

Otroci in starši! Vabimo vas na zaključek veroučnega
leta, ki bo 9. 6. ob 16h pred župniščem v SG. Gostje:
duhovnik Ian Taylor in prijatelji s karibskega otočja
Trinidad in Tobago, ki bodo s svojo karibsko kulturo
in naravo ter živo in gorečo vero prinesli duha Jesus
Explosiona tudi k nam.
Gostje iz Trinidada se bodo v soboto srečali tudi z odraslimi: ob 17.50 v cerkvi sv. Elizabete. Srečanje bomo
sklenili s sv. mašo, znotraj katere bomo posebej prosili
tudi za ozdravljenje.
Prihodnjo nedeljo, 10. 6., bo t. i. solidarnostna nabirka,
ki je namenjena za škofijski solidarnostni sklad.
Pred nami je že vpis k verouku, ki bo:
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
Prosimo vse starše, da se držite predlaganih terminov.
Vpis bo potekal v E-domu.
16. junija romamo na Brezje na srečanje bolnikov in
invalidov. Prijava do vključno 13. 6. na telefon 051 270
710 – Marija Klug. Cena cca 10 €.
V počitniškem času se bo zaradi lepih nedelj marsikje prestavila ura nedeljske sv. maše. Nekajkrat bomo
zaradi tega namesto sv. maše obhajali nedeljsko besedno bogoslužje. Vodili ga bodo za to postavljeni voditelji. Obred kot tak je potrjen s strani Slovenske škofovske konference in omogoča širšemu krogu verniku,
da doživijo nedeljsko bogoslužje.
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.

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

