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GOSPOD SPREMLJA SVOJE OZNANJEVALCE
Naš Gospod in Zveličar, predragi bratje,
nas uči zdaj z besedo zdaj z deli, kajti tudi
njegova dela so za nas zapoved; s tem, kar
je molče naredil, je pokazal, kaj je nam storiti. Poglejte, učence pošilja oznanjat po dva
in dva, kajti dvojna je zapoved ljubezni: do
Boga in do bližnjega.
Gospod pošilja učence oznanjat po dva in
dva. Tako nas molče opominja, da se oznanjevalna služba sploh ne sme dati tistemu, ki
nima ljubezni do bližnjega.
Lepo pravi, da jih je poslal pred seboj po
dva in dva v vsako mesto in kraj, kamor je hotel sam priti. Gospod namreč spremlja svoje
oznanjevalce, kajti le po predhodnem oznanjevanju prihaja, da prebiva v nas. Božjo
besedo najprej poslušamo, šele potem jo
sprejmemo. Zato Izaija govori oznanjevalcem:
V puščavi pripravite pot Gospodu, poravnajte
v pustinji stezo našemu Bogu! Tudi psalmist
jim naroča: Pripravite pot njemu, ki biva v
oblaku. Gospod biva v oblaku, ker se je s svojim trpljenjem in smrtjo zakril, da po svojem
vstajenju razodene toliko večjo slavo. V oblaku biva, ker je s svojim vstajenjem premagal
smrt, ki jo je pretrpel. Njemu torej, ki biva v
oblaku, pripravljamo pot, ko vam oznanjamo
njegovo slavo. Nato pride on sam, da vas razveseli z navzočnostjo svoje ljubezni.

Poslušajmo, kaj pravi, ko pošilja oznanjevalce: Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na
svojo žetev. Za veliko žetev je premalo delavcev. O tem ne moremo govoriti brez velike
žalosti. Kajti mnogo jih je, ki bi radi poslušali
Božjo besedo, malo pa takih, ki bi jo oznanjali. Svet je sicer poln duhovnikov, toda v
Gospodovi žetvi se najde zelo malo delavcev.
Prejeli smo duhovniško službo, delo službe
pa zanemarjamo.
Toda pomislite, dragi bratje, pomislite, kaj
pravi: Prosite Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Prosite za nas, da postanemo vredni delati za vas. Naj se ne naveličamo
opominjati vas, da nas potem, ko smo prejeli
oznanjevalno službo, pravični sodnik ne obsodi zaradi naše molčečnosti.
Iz homilij o evangelijih sv. Gregorja
Velikega, papeža (17. homil., 1-3)
»Rekla sta mu: Daj nama, da
bova sedela v tvoji slavi, eden
na tvoji desnici in eden na
tvoji levici. Jezus jima je dejal:
Ne vesta, kaj prosita.«
(Mr 10,37-38a)

OZNANILA

NAPOVEDNIK:

Bralci Božje besede na poseben način
opravljajo poslanstvo oznanjevanja Božje
besede. Zato vabimo vse, ki želite pri bogoslužju oznanjati to, kar Bog sporoča, da se
pridružite skupini bralcev. Naslednje srečanje vseh bralcev Pastoralne zveze bo v ponedeljek, 22. oktobra, s sv. mašo ob 18.30 v SG.
Bliža se praznik Vseh svetih – in z njim
sveti dnevi, ko bomo v molitvi in spominih še posebej povezani z dragimi rajnimi.
Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za vsak obisk pokopališča in molitev za rajne. Popolni odpustek
lahko darujemo za naše rajne, če opravimo
spoved, prejmemo sveto obhajilo, obiščemo
pokopališče in molimo vero in Očenaš po
namenu svetega očeta.
Tako kot že nekaj let nazaj se bomo tudi letos
na praznik Vseh svetih v Pamečah, Starem
trgu in Trobljah v spominih in molitvi rožnega venca povezali z našimi dragimi rajnimi.
Molitev se začne ob 17h.

»Med vami pa naj ne bo tako« (Mr 10, 43).
Razmisli o stvareh, ki naj bi jih ti kot Jezusov
učenec/učenka delal(a) drugače kot svet
okoli tebe: pomisliš na druge, preden na to,
kar ti potrebuješ za svoje ugodje; kakšen
je tvoj odnos do hrane, tvoj pogled na
spolnost, tvoj način govora (preklinjanje) ...?
(P)ostani zgled za ljudi okrog sebe!
Začni pred izidom naslednjega Pastirja
in ne končaj!
KONTAKT:

župnik SIMON POTNIK:
župnik ERNEST BERLOŽNIK:
župnijska pisarna:		

NED, 21. 10. – krstna nedelja v vseh župnijah; v
Starem trgu blagoslov s Slomškovo relikvijo;
na Razborju zaključek duhovnih vaj mladiA;
ob 15.30 Urškina ZS; ob 19h Nežina ZS
PON, 22. 10. – ob 17.30 Blagor ženskam; po maši
v SG srečanje z bralci; ob 20.15 v SG Korneva
TOR, 23. 10. – ob 17h tajništvo MŽPS; po maši
Skupina Božjega usmiljenja in obisk
bolnikov v bolnišnici
SRE, 24. 10. – ob 17h v Celju začetek
biblične šole
ČET, 25. 10. – ob 17h biblična; ob 17h refleksija
Radživimovanja; po maši srečanje
sodelavcev Karitas; po maši srečanje
delivcev obhajila
PET, 26. 10. – ob 17h refleksija odgovornih
za duhovne vaje v Medžugorju; po maši
Miklavževa ZS
SOB, 27. 10. – verouk v ST
NED, 28. 10. – prestavitev ure (-1); nedelja Pastir.
si; krstna nedelja v SG; ob 19h Rokova ZS
TOR, 30. 10. – po maši Skupina Božjega
usmiljenja in obisk bolnikov v bolnišnici
ČET, 1. 11. – Vsi sveti; v PA, ST in TR ob 17h
molitev rožnega venca
PET, 2. 11. – obisk bolnikov po domovih;
10h –11h v ST uradne ure Karitas; ob 16h
spovedni dan; po maši mladiA
SOB, 3. 11. – 9h–11h v SG (predvidoma)
Mesečna družinska kateheza; po maši
Mladi pari; po maši Anina ZS
NED, 4. 11. – po maši v ST druženje ob kavi
in čaju
PON, 5. 11.–SRE, 7. 11. – duhovniški dnevi
mariborske metropolije (srečanje
duhovnikov s svojimi škofi – doma ni
sv. maš)

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

