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PO BESEDI SO VSA BITJA NA SVETU ENO SAMO
BOŽJE BLAGOGLASJE
Ni bitja ali nastale stvari, ki ne bi nastala in obstajala po Besedi, kot pravi tudi
apostol bogoslovec: V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda
je bila Bog. Vse je nastalo po njej in brez
nje ni nastalo nič.
Ako glasbenik uglašuje liro, usklaja
nizke tone z višjimi in srednje z ostalimi,
da doseže blagoglasje, podobno Božja
modrost drži v rokah vesolje kakor liro:
prilagaja ozračje zemeljskim stvarem in
povezuje nebesna bitja z ozračjem. S svojo mislijo in hotenjem druži posamezne
dele s celoto in jih spravlja v vrtenje ter
tako ustvarja en sam svet in en sam red,
eno samo čudovito lepoto. Božja Beseda pa ostaja pri Očetu negibno, medtem
ko giblje vse stvari in spoštuje njihovo
lastno naravo in Očetovo voljo.
Vsa bitja prejemajo v skladu s svojo
naravo od njega svoje življenje in svoj
obstoj in po njem tvorijo čudovito, zares
Božje blagoglasje.
Da bo mogoče tako vzvišeno stvar nekoliko razumeti, jo ponazorimo s podobo.
Poglejmo velik pevski zbor! Sestavljajo ga
različne vrste ljudi, otroci, žene, odrasli in
mladi. Zborovodja ga usmerja z znamenji,
vsak izmed pevcev pa poje v skladu s svojo naravo in močjo: mož kakor mož, otrok
kot otrok, prileten človek kakor prileten,
mladenič kakor mladenič. Vsi glasovi skupaj pa se zlivajo v eno samo blagoglasje.
Še drug primer! Pomislimo na našo dušo,

ki zaposluje hkrati naše čute, ustrezno
njihovemu svojskemu delovanju. Če naletimo na nekaj, postanejo vsi hkrati dejavni: oko gleda, uho posluša, roka tiplje,
voh vonja, okus okuša. Često se zganejo
tudi drugi udje telesa, na primer noge,
ki stopijo. Nekaj podobnega se dogaja z
vsem stvarstvom. Podobi, ki smo ju navedli, sta preslabotni, da bi opisali in pojasnili to, za kar bi bilo treba premisleka
veleuma.
Vse stvari pa Božja Beseda hkrati
upravlja z enim samim prebliskom svoje
volje, tako da vsako bitje deluje, kakor
je njemu lastno, vsa skupaj pa tvorijo en
sam vesoljni red.

IIz govora Zoper pogane sv. Atanazija, škofa
(42-43)

»Različni so duhovni darovi, Duh pa je
isti. Različne so službe, Gospod pa je isti.
Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v
vseh.« (1 Kor 12,4-6)

OBISK TEDNA
V ponedeljek sta nas na povabilo domačih duhovnikov obiskala g. nadškof in njegov tajnik, naš
nekdanji diakon Jure. O večeru, ki sta ga preživela v
Slovenj Gradcu, sta za bralce Pastirja povedala:

Hvala za lep večer vama, draga sobrata,
hvala vam, požrtvovalni sodelavci. Vsak od vas
ima svoje poslanstvo, ki ga zavzeto opravlja.
Hvala vsakemu in vsem, ki se prav tako žrtvujete in razdajate, pa vas tokrat
nisem srečal. Vsem članom občestva pošiljam iskren pozdrav
in na vsakega od vas kličem Božji
blagoslov!
+ Alojzij Cvikl

Sobrata Ernest in Simon sta me povabila, da mi predstavita življenje občestva. Vesel
sem, da je njuna prva skrb, kako ustvariti poti
do Kristusa, z drugo besedo, kako pomagati
vernikom in iskalcem, da bodo prišli do osebnega srečanja s Kristusom in da bo njihova
vera postala osebna in življenjska. Začutil sem,
da med duhovnikoma ni samo prijateljstvo,
ampak bratska skupnost, ki raste in se utrjuje v skupnem sobivanju in po skupni molitvi,
skupnem načrtovanju ter upoštevanju darov in
talentov drug drugega. Danes si je vedno težje
predstavljati pastoralo brez timskega dela skupaj s pripravljenimi laiki, ki jim je treba
omogočati, da stalno duhovno rastejo
in se pastoralno izpopolnjujejo. Veliko
je bilo v teh letih dobrih pobud, ki že
prinašajo sadove. Mnogo izzivov je še
pred vami. Vas podpiram in se vam
zahvaljujem za to vaše služenje. Papež Frančišek nas vabi, da gremo »na
obrobja«, pomeni, da ne pozabimo na
tiste, ki iščejo Resnico, pa še niso našli
poti do Kristusa in Cerkve. Mnogo je
priložnosti, kako lahko nagovorimo te
iskalce … Treba je iskati tista »vstopna
mesta«, kjer se bodo čutili nagovorjene in povabljene, da se korak za korakom tudi oni podajo na pot h Kristusu.

V ponedeljek zvečer sem z
g. nadškofom obiskal Pastoralno zvezo župnij Slovenj Gradec.
Osebno sem se želel srečati z
nosilci mladinske pastorale, ki
ima v Slovenj Gradcu dobro
postavljeno vizijo in razvejano
mrežo. Predstavili so mi delovanje celotne pastoralne mreže in
postavljene strukture. Iz slišanega sem zaznal iskreno željo po
delu z mladimi in stalno iskanje novih poti do
tistih, ki so oddaljeni od župnije.
Ker se v Cerkvi na Slovenskem pripravljamo na leto mladih, zbiramo modele, ki bi nam
lahko služili kot vzorec pri prenovi mladinske
pastorale. Slovenj Gradec je (žal) eden redkih
nekoliko bolj izzivalnih novih modelov za mlade v naši nadškofiji, zato je bil ta obisk zame še
toliko bolj pomemben, saj sem pričakoval nekaj novega in to tudi slišal ter v obrisih začutil
kot novo priložnost za mlade po župnijah.
Jure Sojč

OZNANILA:

NAPOVEDNIK:

Te dni smo zaključili molitvene dneve naši
dekaniji. Naša pozornost je bila usmerjena
v evharistijo, v češčenje Najsvetejšega. Čez
nekaj dni pa bomo svoje srce uglasili na
Njegovo Besedo. Zadnja nedelja v januarju
je običajno nedelja Svetega pisma, zato v
sklopu tega dogajanja že nekaj let v Sloveniji
izvajamo svetopisemske maratone. Pri nas
bo v bolniški kapeli, in sicer od petka, 25.
januarja, po večerni maši do sobote, 26.
januarja, do maše. Lepo vabljeni kot bralci ali
kot poslušalci, častilci Božje besede.

NED, 20. 1. – Sebastijanova nedelja; ob 15.30
Urškina ZS
PON, 21. 1. – ob 17h v E-domu regijsko
izobraževanje sodelavcev Karitas; po maši hišna
skupnost EL
TOR, 22. 1. – po sv. maši Skupina Božjega usmiljenja
in obisk bolnikov v bolnišnici
SRE, 23. 1. – nacionalno srečanje bolnišničnih
duhovnikov; ob 17h v Celju biblična šola; ob
17.30 v E-domu tečaj Alfa
ČET, 24. 1. – ob 17h biblična skupina; ob 19.30
srečanje DOD
PET, 25. 1. – po sv. maši v bolnišnični kapeli začetek
svetopisemskega maratona
SOB, 26. 1. – verouk v ST; ob 17h srečanje kitaristov;
pri maši zaključek svetopisemskega maratona;
ples stega Koroška 1 za mladeA
NED, 27. 1. – nedelja Svetega pisma; v vseh
župnijah blagoslov sveč (pred svečnico); ob 19h
Rokova ZS
PON, 28. 1. – ob 17.30 Blagor ženskam
TOR, 29. 1. – po sv. maši Skupina Božjega usmiljenja
SRE, 30. 1. – ob 17.30 v E-domu tečaj Alfa
ČET, 31. 1. – obisk bolnikov po domovih; ob 17h
biblična; ob 17.30 v SG molitev za duhovne
poklice; po maši v E-domu srečanje sodelavcev
Karitas
PET, 1. 2. – ob 8h sv. maša v bolniški kapeli in po
maši priložnost za sv. spoved; obisk bolnikov po
domovih; ob 16h v SG spovedni dan; ob 18.30
v E-domu MMM in po maši bdenje do 23h; po
maši mladiA; po maši Jakobova SO
SOB, 2. 2. – Svečnica; blagoslov sveč pri obeh
mašah; po maši Anina ZS; po maši Mladi pari
NED, 3. 3. – Blažev blagoslov pri vseh sv. mašah; po
maši v ST druženje ob kavi in čaju

Svečnica, ki jo obhajamo drugega februarja,
je v Cerkvi zadnji dan božičnega časa. Takrat
praznujemo praznik Jezusovega darovanja v
templju, praznik pa je dobil tudi ime svečnica,
ker na ta dan po stari navadi po cerkvah
blagoslavljamo sveče. V naši Pastoralni zvezi
bo blagoslov sveč v nedeljo, 27. januarja, pri
vseh sv. mašah, in 2. 2. pri obeh mašah.
Blažev blagoslov je že kar postal pregovorno
pravilo za neuslišane prošnje, ampak Bog si
tega ni zamislil tako. Pavel pravi: prosite, pa ne
prejmete, ker ne prosite s pravim namenom.
Blažev blagoslov ni nobeno malikovanje,
temveč je iskreno izročanje tako svojega
zdravja kakor sploh svojega življenja v Božje
roke. To pa ni več vraževerje, ampak iskrena
pobožnost.

»Na svatbo so bili povabljeni tudi Jezus in njegovi učenci« (Jn 2,2).
Čudež v Kani se ni zgodil kar po naključju. Jezus je bil tja povabljen, kaj pa če bi ženin in nevesta pozabila
nanj?
Kaj pa tvoje neuslišane želje? Si pozabil(a) povabiti Jezusa k sebi?
KONTAKT:
župnik SIMON POTNIK: 		
župnik ERNEST BERLOŽNIK :
Kontakt pisarna:		

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

