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JEZUS GA JE ZAGLEDAL, USMILIL SE GA JE
IN GA IZBRAL
Jezus je zagledal pri mitnici sedečega moža,
Mateja po imenu, in mu rekel: Za menoj hodi!
Videl ga ni toliko s telesnimi očmi kot z usmiljenjem v svoji notranjosti. Zagledal je cestninarja, usmilil se ga je in ga izbral in mu zaklical: Za
menoj hodi! Hoditi za kom pomeni: posnemati
ga, hoditi za njim ne toliko s koraki kot z življenjem. Kdor pravi, da ostane v Kristusu, mora tudi
sam živeti, kot je živel Kristus.
In vstal je, pravi evangelij, ter šel za njim. Ne
čudimo se, da je cestninar takoj, ko je zaslišal
Gospodovo besedo, zapustil svoj poklic, ki ga je
izvrševal, in se pridružil Gospodu, pri katerem ni
videl in ni mogel pričakovati bogastva. Gospod,
ki ga je na zunaj poklical, ga je na znotraj poučil
in prepričal; vlil mu je v dušo luč milosti, da je
spoznal: ta, ki me na zemlji kliče od posvetnega bogastva, mi more dati v nebesih neminljive
zaklade.
Ko pa je bil Jezus v hiši pri mizi, glej, je prišlo
mnogo cestninarjev in grešnikov in so obedovali
z njim in njegovimi učenci. Spreobrnjenje enega cestninarja je mnogo grešnikom in cestninarjem dalo zgled spokornosti in odpuščanja.
Zares lepo znamenje; bodoči apostol in učitelj
poganov na začetku svoje nove poti potegne za
seboj skupino grešnikov in že oznanja evangelij, kar bo pozneje, ko bo napredoval v kreposti,
delal še mnogo bolj. Začel je delovati, ko je za-

čel verovati. Skušajmo globlje razumeti smisel
tega, kar se je zgodilo! Matej ni samo telesno
pogostil Gospoda v svoji hiši, temveč mu je vse
lepšo in obilnejšo pogostitev pripravil v svoji
duši, ko je začel vanj verovati in ga ljubiti. Izpolnilo se je, kar je rečeno: Stojim pri vratih in trkam.
Če kdo posluša moj glas in mi odpre, bom stopil k
njemu in večerjal z njim in on z menoj.
Ko zaslišimo njegov glas, odprimo vrata in
ga sprejmimo, voljno sledimo njegovim skritim
ali vidnim opominom ter uresničimo v dejanjih,
kar smo dojeli, da moramo storiti. Gospod vstopi,
da bi večerjal z nami in mi z njim, kajti po milosti
svoje Božje ljubezni živi v srcih svojih izvoljencev. Poživlja nas z lučjo svoje navzočnosti vselej,
kadar se v hrepenenju naše želje povzpno v nebesa, in sam Gospod se prav s tem stremljenjem
nasičuje kot z najbolj izbrano jedjo.

Iz homilij sv. Beda Častitljivega, duhovnika
(21. homilija)
»Modrost pa, ki je od zgoraj, je
najprej čista, nato miroljubna,
prizanesljiva, dovzetna, polna
usmiljenja in dobrih sadov, brez
pristranskosti in hinavščine.«
(Jak 3,17)

NAPOVEDNIK:

OZNANILA

NED, 23. 9. – krstna nedelja v SG; ob 12h na
Kremžarjevem vrhu (Slomškova kapela) sv. maša in
blagoslov s Slomškovo relikvijo; ob 15h v Vuzenici
slovesno obhajanje Slomškove nedelje
PON, 24. 9. – ob 17.30 v SG Blagor ženskam
TOR, 25. 9. – po maši molitev za bolnike in obisk po
oddelkih bolnišnice
ČET, 27. 9. – ob 17h biblična; po maši v E-domu srečanje
sodelavcev Karitas; po maši v župnišču SPO
PET, 28. 9. – začetek 9-dnevnice k Svetemu Duhu –
predpriprava na župnijski misijon; ob 17h v E-domu
pričevanje duhovnika Damjana Mlinariča; po maši
srečanje nosilcev VS
SOB, 29. 9. – sv. Miha je zakon! ; verouk v ST; 2. srečanje
stega
NED, 30. 9. – kvatrna nedelja (nabirka za bogoslovje);
v TR blagoslov s Slomškovo relikvijo; ob 10h v
SG začetek Radživimovanja in maša za blagoslov
akademskega leta, po maši piknik Pastoralne zveze
in druženje vseh Radživimovcev in Oratorijcev na
športnem igrišču v Starem trgu
PON, 1. 10. – mesec rožnega venca
TOR, 2. 10. – po sv. maši v E-domu Beseda življenja; po maši
molitev za bolnike in obisk po oddelkih bolnišnice
SRE, 3. 10. – rekolekcija v Podgorju
ČET, 4. 10. – obisk bolnikov po domovih; ob 17h
v E-domu pogovor kandidatov za birmo z
birmovalcem; ob 17h biblična; ob 17.30 v SG molitev
za duhovne poklice
PET, 5. 10. – obisk bolnikov po domovih; začetek
državnega srečanja skavtskih voditeljev; ob 16h v
SG spovedni dan; ob 18.30 v cerkvi MMM (pri maši
pojejo in pričujejo člani skupine Svetnik) in bdenje
do 23h; po sv. maši mladiA
SOB, 6. 10. – Mesečni družinski Rad živim; ob 14h v
E-domu VIL; ob 19h Urbanova ZS; po maši Mladi
pari; po maši Anina ZS
NED, 7. 10. – po maši v ST druženje ob kavi in čaju; ob 10h
v SG birma; na SE blagoslov s Slomškovo relikvijo

Star običaj in dobra navada je, da kvatrne nabirke oddajamo za
bogoslovje kot dar za podporo bogoslovcem. Če do sedaj na
to nismo bili pozorni, smo lahko od zdaj naprej bolj, saj letos v
bogoslovje odhaja fant iz naše Pastoralne zveze, Toni Krnc. Bolj
kakor k materialni podpori pa smo vsekakor vabljeni, da njega
in vse druge bogoslovce in duhovnike podpremo z molitvijo.
Gospod je, ki kliče, zato jih tudi sprejmimo kot dar Gospoda.

»Oni niso razumeli te besede, a so se ga bali vprašati.«
(Mr 9,32) Kot apostolom se tudi nam dogaja, da zaradi
strahu – strahu izpostaviti se, priznati svojo nevednost
... zamudimo velike priložnosti. Ne boj se! Do izida
naslednjega Pastirja župnika, katehistinjo, prijatelja,
strica Googla, knjigo ali koga drugega povprašaj o
nečem, kar te bega pri Božji besedi. :)

Župnijska Karitas se vsem sodelavcem in tudi darovalcem
iskreno zahvaljuje za vso pomoč. Veliko je družin in posameznikov, ki jim Karitas redno pomaga. Brez vašega daru tega
ne bi zmogli, hvala vam. Po pogovoru in potrditvi na zadnjem
srečanju MŽPS-ja pa bodo od sedaj naprej na prvo nedeljo v
mesecu nabirke Karitas v vseh župnijah Pastoralne zveze. Že
vnaprej iskren boglonaj.

KONTAKT:

župnik SIMON POTNIK:
župnik ERNEST BERLOŽNIK:
župnijska pisarna:		

Dragi (bodoči) skavt/skavtinja! Vabimo te k skupnemu netenju iskre novega skavtskega leta, ki bo nedvomno prineslo
obilo novih dogodivščin in spominov! 2. srečanje bo 29. 9. od
9h do 11h na igrišču v Šmartnem. Veselimo se snidenja s tabo!
tvoji (bodoči) voditelji (Veronika – 031236797)
Vsaka župnija si želi biti živa. Eno je narediti lepo, živo slovesnost, drugo pa je tako tudi živeti. In to ne sme in ne more veljati samo za pobožne bice in dedije, temveč tudi za dejavne in
aktivne starše, nadobudne mlade in vihrave otroke in mladostnike. V želji po Življenju in poživitvi ponujamo vsem že dejavnim skupinam in posameznikom kakor tudi »mimoidočim«
vernikom en pristen utrip mlade vere – 9-dnevnico k Svetemu
Duhu. Z njo začnemo v petek, 28. 9. Razen v nedeljo se bomo
zbirali vsak večer ob 18.30. Nikakor ni namenjena samo bodočim birmancem, njihovim staršem in botrom, ampak resnično
vsem nam. Vabljeni tudi duhovni botri, lanski birmanci, pevski
zbori, ključarji, bralci, delivci – in ja, tudi kleriki! Prošnja ljubemu Bogu: Pridi, Sveti Duh! In nam: Zaživi na polno!
Vsi župnijski sodelavci (ključarji, pevci, krasilke, bralci, delivci
obhajila in kruha, ZS, člani vseh skupin, mladiA …) ter dosedanji organizatorji in udeleženci vseh oblik Radživima in Oratorija vabljeni na RADŽIVIMOVANJE – druženje ob začetku pastoralnega leta! Srečali se bomo v nedeljo, 30. 9., pri zahvalni sv.
maši ob 10h v SG, nadaljevanje ob 11.30 na športnem igrišču v
Starem trgu. V primeru dežja piknik odpade, je samo zahvalna
maša. Cena kosila: 7 EUR, prijave do petka, 28. 9., pri voditelju
svoje skupine, na e-naslovu pisarna@pastir.si, osebno v župnijski pisarni ali po telefonu (02 88 41 505) v času uradnih ur.
Drago Hosnar in pameški pevski zbor vabijo 6. 10., na romanje/izlet (Brezje, Ljubno, Bled). Odhod ob 6.30 iz Pameč, cena
23 €, prijave do 28. 9. pri Štefki Šavc (031236736) ali Dragu Hosnarju (031200220).

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

