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GLEDANJE BOGA V ČISTEM ZRCALU SRCA
Zdravo telo je dobrina za človekovo življenje. Človek ni srečen samo ob tem, da ve, kaj
je zdravje, ampak predvsem v tem, da je sam
zdrav. Če bi kdo še tako slavil zdravje, pa bi z
nezdravo hrano kvaril kri, ga davi bolezen. Na
enak način skušajmo razumeti to, o čemer smo
se pogovarjali. Gospod Jezus ne pravi, da je človek srečen že s tem, da nekaj ve o Bogu, ampak
s tem, da ga ima v sebi. Zares srečni so tisti, ki so
čistega srca, ker ti bodo Boga gledali.
Sicer ne mislim, da bo mogel gledati Boga iz
obličja v obličje tisti, ki bo očistil pogled svoje
duše. Mogoče nam plemenitost te besede nakazuje bolj jasno vsebino, ki jo razodeva drugi
stavek: Božje kraljestvo je znotraj vas. Kaj nas ta
uči? Uči nas, da tisti, ki je očistil svoje srce od vse
neurejene navezanosti na reči tega sveta, globinsko zre v lastni lepoti podobo božje narave.
Mislim, da nam s tem kratkim stavkom Beseda daje tak nasvet: Ljudje, če bo kdo med
vami želel gledati resnično dobrino in bo slišal
pripovedovati, da je božje veličastvo višje od
nebes, njegova slava nedojemljiva, njegova lepota neizrazna in njegova narava nedoumljiva,
naj nikar ne obupa, da ne bo mogel zagledati
tega, po čemer hrepeni. Če se boš očiščeval madežev, ki so se nabrali v srcu, in si prizadeval za
popolno življenje, se bo podobna božja lepota tudi v tebi zasvetila. To se dogodi vsakemu
koščku železa, ki ga s čim očistimo rje. Prej je
bilo črnkasto, potem pa se sveti in žari na son-

cu. Tako bo notranji človek, ki ga Gospod imenuje »srce«, našel podobnost s svojim vzorom,
ko bodo odstranili z njega madeže, ki kvarijo
njegovo lepoto. Spet bo podoben vzorni podobi in bo dober.
Tisti, ki se gleda, torej odkrije v sebi predmet svojih želja. Tisti, ki ima čisto srce, je srečen,
ker v gledanju lastne čistosti vidi podobo vzora.
Tisti, ki vidijo sonce v zrcalu, tudi če ne gledajo
v nebo, gledajo sončno podobo v zrcalu, četudi
niso gledali naravnost sončne ploskve. Zato tudi
vi, ki ste preslabotni, da bi gledali luč, če se boste obrnili k milosti podobe, ki je bila od začetka
vtisnjena v vas, boste našli to, kar iščete, v sebi.
Čistost srca, dušni mir in oddaljenost vsega
zla, to je božansko. Če imaš vse to v sebi, imaš
gotovo Boga. Če je tvoje srce brez hudobije in
strasti, čisto brez madeža, si srečen, kajti tvoj
pogled je jasen. Ko si očiščen, moreš gledati to,
česar neočiščene oči ne morejo videti. Ko si oči
duše očistil megle nazorov, ki izvirajo iz počutnega mišljenja, tedaj v prozornem ozračju srca
bistrovidno zreš blaženi prizor. Čistost, svetost,
preprostost in podobne reči so odsev, žarki
božje narave, ki nam odkrivajo Boga.
Iz homilije sv. Gregorja iz Nise, škofa,
o blagrih (6. homilija)

»Bog ni naredil smrti, ne veseli
se propada živega.« (Mdr 1,13)

NAPOVEDNIK:

OZNANILA

NED, 1. 7. – v Izoli začetek I. termina Rad živim
TOR, 3. 7. – po maši v E-domu Beseda
življenja; po maši obisk po oddelkih
bolnišnice
ČET, 5. 7. – obisk bolnikov po domovih; ob
17.30 v SG molitev za duhovne poklice;
ob 17.30 v E-domu priprava na krst
PET, 6. 7. – obisk bolnikov po domovih;
10h–11h v E-domu uradne ure Karitas; ob
16h spovedni dan
NED, 8. 7. – v Izoli zaključek I. termina Rad
živim in začetek II. termina; ob 10h Lepa
nedelja pri sv. Miklavžu
TOR, 10. 7. – 9h–11h in 15h–17h v ST delitev
hrane in oblačil Karitas; po maši obisk po
oddelkih bolnišnice
ČET, 12. 7. – v Nazarjah začetek duhovnih vaj
za katehete; ob 17.30 v E-domu priprava
na krst
SOB, 14. 7. – romanje Pastoralne zveze na
Uršljo goro (sv. maša ob 11h)
NED, 15. 7. – krstna nedelja v SG in ST; v Izoli
zaključek II. termina Rad živim in začetek
III. termina; ob 10h Lepa nedelja v PA

»In posmehovali so se mu. On pa je vse
odslovil in vzel s seboj očeta in mater deklice
ter tiste, ki so bili z njim, in stopil tja, kjer je bila
deklica.« (Mr 5,40)
Jezus je kot že mnogokrat prej storil čudež
zaradi trdne vere, resničnega upanja tistih, ki
so zanj prosili. Posmehljivcem, ki so dvomili, pa
ni dovolil prisostvovati čudežnemu dogodku.
Jezus je tudi za nas pripravljen delati čudeže,
le prositi ga moramo in zaupati. Vsak dan
opravi trening zaupanja vanj! :)
KONTAKT:

župnik SIMON POTNIK:
župnik ERNEST BERLOŽNIK:
župnijska pisarna:		

Z mladimi smo več kot pol leta pripravljali tri
termine Radživima. Vključenih nas je preko 50
načrtovalcev in izvajalcev programa za 90 otrok. Pred odhodom naprošamo za podporo v
molitvi, saj ne gremo samo na počitnice, ampak smo jih imenovali katoliške počitnice za
otroke. Hkrati prosimo tudi za pomoč pri kuhinji (sadje, solata, salame, paštete, marmelade,
kruh) ali denarno pomoč. Obrnete se lahko na
odgovorno, Albino Linasi (031 556 589).
Pred nami so praznovanja Lepih nedelj. To je
priložnost, da se ljudje zopet zberemo, popraznujemo v imenu zavetnika cerkve, priporočamo ljubemu Bogu naš kraj, naše delo … Žal pa
se marsikdaj dogaja, da so tudi Lepe nedelje
same sebi namen, žalost praznovanja zunaj
cerkve, popivanje, klevetanje namesto pobožne molitve in priporočanja Bogu. Na nas je,
kako bomo vstopili v te obrede, jih pobožno
vzeli zares ali pa bomo samo opazovalci od
daleč. Hvala vsem, ki se trudite, družinam ključarjev, pevcem in ostalim dobrim ljudem.
V napovedniku že nastaja nekaj poletnih
»praznin«, zato bo tudi Pastir v počitniških
mesecih izhajal na 14 dni. Mašne namene za
julij in avgust sporočite vsaj tri tedne pred želenim terminom, sicer jih ne bomo mogli objaviti v Pastirju.
Z julijem prehajamo na poletni urnik sv. maš.
Ob nedeljah bodite pozorni zaradi sprememb,
ki nastanejo ob lepih nedeljah, med tednom
pa so julija in avgusta delavniške sv. maše
samo v Slovenj Gradcu.
V juliju in avgustu bodo uradne ure v župnijski pisarni po poletnem razporedu: vsak torek
(17h–17.45) in petek (8h–10h).

041 691 065, simon@pastir.si
051 658 236, ernest@pastir.si
02 88 41 505, pisarna@pastir.si

URADNE URE:
- torek:
- petek:

(julij, avgust)

17.00 – 17.45
8.00 – 10.00

Prispevke za objavo v naslednjih številkah ali na spletni strani pošljite na urednistvo@pastir.si

