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SPOZNALI BOMO VEČNO MODROST
Že se je bližal dan – ti si vedel zanj, mi nismo
vedeli, ko ji je bilo sojeno ločiti se od življenja. In
zgodilo se je, brez dvoma po skrivno tihih določbah tvoje previdnosti, da sva stala nekega dne
sama naslonjena na okno, od koder je bil razgled
na notranji vrt hiše, v kateri smo stanovali – bilo je
v Ostiji ob Tiberi – in si ločeni od vrvenja sveta po
dolgi in utrudljivi poti v miru nabirali novih moči
za popotovanje po morju. Tam sva prijetno kramljala. Pozabljajoč, kar je bilo za nama, in stegujoč
se za tem, kar je bilo pred nama, sva se povpraševala vpričo tebe, ki si resnica, kakšno neki bo večno
življenje svetnikov, ki ga oko ni videlo in uho ni slišalo in ki v človekovo srce ni prišlo. In žejna sva nastavljala usta svojih src odzgor pritekajočim vodam
tvojega studenca, Studenca življenja, ki je pri tebi.
Tako nekako sem govoril. Morda ni bilo povsem tako in ne vseskoz v istih besedah, ali ti veš,
Gospod, o čem sva se tisti dan menila in kako se
nama je med pogovorom ta svet z vsemi svojimi užitki razblinjal v nič. Tu mi je mati rekla: »Sin,
kolikor zadeva mene, me ne veseli nobena stvar
več v življenju. Ne vem, kaj naj še počnem na
svetu in čemu še živim. Saj se nimam ničemur
več nadejati na zemlji. Eno samo je bilo, zaradi
česar sem si želela pomuditi se še nekoliko med
živimi, namreč da bi videla tebe kot katoliškega
kristjana, preden umrem. To željo mi je Bog izpolnil bolj kot obilno, saj mi je dano gledati v tebi
celo služabnika Božjega, ki se je povsem odpovedal pozemeljski sreči. Kaj torej še delam tu?«

Kaj sem ji na to odvrnil, se ne spominjam
prav. Toda komaj pet dni zatem ali kak dan več je
nenadoma zbolela za vročico in legla. Ko je tako
ležala, jo je obšla nekega dne slabost, da se je
trenutek onesvestila. Pritekli smo skupaj, a že se
ji je vrnila zavest. Zagledala je mene in brata Navigija, ki sva stala kraj postelje, in naju je še tako
rekoč napol odsotna vprašala: »Kje sem bila?«
Nato je uprla oči naravnost v naju – bila sva
prepala od žalosti – in dejala: »Tu bosta pokopala
svojo mater.« Jaz sem molčal in le s silo zadrževal jok. Brat pa je rekel nekaj besed, iz katerih je
bilo slišati kakor željo, češ, ljubše bi mu bilo, da
bi umrla doma, ne pa na tujem. Ko je bolnica to
slišala, ga je s plašnim pogledom karajoče ošinila, kaj da mu prihajajo take misli, nato pa se je
ozrla vame in rekla: »Vidiš ga, kaj pravi!« Pa spet
obema: »Pokopljita moje truplo kjerkoli: zavoljo
njega si ne delajta nemira in skrbi! Prosim vaju
samo to, da se me spominjata ob Gospodovem
oltarju, kjerkoli že bosta.« Ko je spravila to misel v
besede, kakor je pač mogla, je umolknila in znova jo je obšla slabost.

Iz Izpovedi sv. Avguština, škofa (9. knj., 10-11)
»Kajti kateri veliki narod ima
bogove, ki bi mu bili tako blizu,
kakor je nam blizu Gospod, naš
Bog, kadarkoli ga kličemo?«
(5 Mz 4,7)

NAPOVEDNIK:

OZNANILA
Petje, vriskanje in otroški smeh so se v tednu sredi
avgusta razlegali po župniji Stari trg. Hvala duhovnikom, voditeljem, animatorjem ter vsem udeležencem za tako imenitno pripravljen in voden
Oratorij. Hvala za 10 let delovanja ter vse najboljše
v letih, ki prihajajo. Dobrodošli v Starem trgu.
Ta teden bo potekal izredni vpis k verouku, in
sicer v ponedeljek in torek, 3. in 4. septembra,
od 13h do 18h, in v četrtek in petek, 6. in 7. septembra, od 8h do 10h, vedno v E-domu.
Verouk se začne v ponedeljek, 10. septembra. Urnik je na razpolago v zakristijah ter objavljen na
oglasnih deskah in spletni strani.
V nedeljo, 16. septembra, vabljeni, da skupaj poromamo na Gorenjsko! Naš romarski dan se bo
začel ob 10h pri maši v SG. Ob 11.30 nas bo na
Vorančevem trgu čakal avtobus in nas popeljal
na kosilo. Popoldne se bomo v samostanu v Sori
srečali s sestrami karmeličankami, naš končni cilj
pa bodo Brezje. Na Koroško se vrnemo v večernih
urah. Okvirna cena romanja (kosilo in prevoz): 20
EUR + vsaj 1 EUR za misijone. Prijave sprejemamo
do zapolnitve prostih mest, in sicer osebno v župnijski pisarni, po telefonu v času uradnih ur (02 88
41 505) ali po e-pošti na naslov pisarna@pastir.si.

"To ljudstvo me časti z ustnicami, a njihovo srce
je daleč od mene." (Mr 7,6b-7a)
Judje so bili navzven zelo pobožni, spoštovali so
tradicijo in običaje. Toda osebna vera mnogih je
bila šibka, zato niso doumeli Jezusovega nauka.
Kako pa je z mojo vero? Mi je pomembnejša
tradicija ali osebni odnos z Bogom? Do izida
naslednjega Pastirja preživi vsaj nekaj časa v
tišini pred Najsvetejšim. :)
KONTAKT:

župnik SIMON POTNIK:
župnik ERNEST BERLOŽNIK:
župnijska pisarna:		

NED, 2. 9. – ob 7.30 na Razborju začetek anima
dneva (mladiA); po maši v ST druženje
ob kavi in čaju; ob 14h maša na Uršlji gori
(župnija Šoštanj); ob 15h na Homcu srečanje
zakonskih jubilantov (prijave v Šmartnem)
PON, 3. 9. – 13h–18h v E-domu izredni vpis k
verouku; ob 19.30 Korneva
TOR, 4. 9. – 13h–18h v E-domu izredni vpis k
verouku; po maši molitev za bolnike in
obisk po oddelkih bolnišnice; po maši v
E-domu Beseda življenja
SRE, 5. 9. – dekanijska rekolekcija v Šmartnem
ČET, 6. 9. – obisk bolnikov po domovih;
8h–10h v E-domu izredni vpis k verouku;
ob 17h v SG biblična skupina; ob 17.30 v
SG molitev za duhovne poklice; po maši v
E-domu priprava na krst
PET, 7. 9. – obisk bolnikov po domovih; 8h–10h
v E-domu izredni vpis k verouku; 10h–11h
v E-domu uradne ure Karitas; ob 16h
spovedni dan; po maši srečanje nosilcev
SOB, 8. 9. – na Ptujski Gori molitveni dan za
duhovne poklice; 9h–12h v SG birmski
dan; začetek skavtskega leta; po maši ZS
Sv. Duha
NED, 9. 9. – po 10. maši srečanje delivcev
kruha
PON, 10. 9. – začetek verouka
TOR, 11. 9. – 9h–11h in 15h–17h v Starem trgu
delitev hrane in oblačil Karitas; po maši
molitev za bolnike in obisk po oddelkih
bolnišnice
ČET, 13. 9. – ob 17h biblična; po maši v E-domu
priprava na krst
PET, 14. 9. – ob 16.30 prvo srečanje VS 7. in 8.
razreda
SOB, 15. 9. – Stična mladih; 9h–12h v
SG delovno srečanje MŽPS; ob 12h
Miklavževa ZS
NED, 16. 9. – po 10. maši romanje na Brezje

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

