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SPOZNAJ DOSTOJANSTVO SVOJE NARAVE
Naš Gospod Jezus Kristus se je rodil
kot pravi človek, čeprav ni nikoli prenehal biti Bog. Tako je začetnik novega
stvarstva. S svojim rojstvom je človeškemu rodu oznanil Božji izvor. Kateri um bi
mogel razumeti to skrivnost, kateri jezik
izraziti to milost? Grešno in v grehih postarano človeštvo spet pridobi nedolžnost
in novo življenje, tujci postanejo Božji sinovi in dediči.
Zbudi se, človek, in spoznaj dostojanstvo svoje narave! Spomni se, da si bil
ustvarjen po Božji podobi; Adam je to podobnost sicer zmaličil, toda Kristus jo je
obnovil. Vidne stvari rabi po pameti, kakor uporabljaš zemljo, morje, nebo, zrak,
potoke in reke. Kar najdeš v njih lepega
in občudovanja vrednega, naj ti pomaga
hvaliti in slaviti Stvarnika.
S telesnimi očmi opazuj zemeljsko luč,
obenem pa se z vsem srcem oklepaj tiste
prave luči, ki razsvetljuje vsakega človeka
na tem svetu. O njej pravi prerok: Glejte
nanj in se razveselite, ni vam treba zardevati. Če smo namreč Božji tempelj in če
v nas biva Božji Duh, je tisto, kar nosimo
v srcih, veliko več vredno od onega, kar
občudujemo na nebu.
S tem vas, predragi, nočemo spodbujati ali prepričevati, da bi zaničevali Božja
dela ali da bi v svetih stvareh videli nekaj,
kar nasprotuje vaši veri. Hočemo vas marveč spodbuditi, da bi znali po pameti in
meri uporabiti vsako bitje in vso lepoto
tega sveta. Apostol pravi: Kar se namreč
vidi, je časno; kar se pa ne vidi, je večno.
Rodili smo se za sedanje življenje,

toda nato smo bili prerojeni za večno.
Zato nas ne smejo zasužnjiti časne dobrine, temveč si moramo prizadevati za
večne. Da bi mogli od blizu opazovati to,
kar upamo, premislimo, kaj vse je Božja
milost poklonila naši naravi. Poslušajmo
apostola, ki pravi: Umrli ste in vaše življenje je s Kristusom skrito v Bogu. Ko se
prikaže Kristus, naše življenje, takrat se
boste tudi vi prikazali v slavi z njim, ki v
občestvu z Očetom in Svetim Duhom živi
in kraljuje na veke vekov. Amen.

Iz govorov sv. Leona Velikega, papeža (O
Gospodovem rojstvu 7, 2.6)

»Blagoslovljen pa mož, ki zaupa v Gospoda in je Gospod njegovo zaupanje.«
(Jer 17,7)

OZNANILA:

NAPOVEDNIK:

Kar nekaj let se že družinami podajamo
na Družinski Rad živim. To je preplet
igre in dela, molitve in oddiha, pogovora
in tišine, otroškega joka in smeha …
Letos se bomo še posebej spominjali in
opominjali na zavezo, ki jo Bog sklepa
z nami, in na mnoge zaveze, v katere
smo stopili zavestno ali pa tudi ne. Na
tem potovanju bomo klicali Gospoda
in v molitev priporočamo tudi vse letos
udeležene družine.

NED, 17. 2. – ob 12h v Nazarjah zaključek Alfa
vikenda; ob 15.30 Urškina ZS
PON, 18. 2. – po maši v SG hišna skupnost EL
TOR, 19. 2. – po maši Skupina Božjega
usmiljenja
SRE, 20. 2. – ob 17.30 v E-domu tečaj Alfa
ČET, 21. 2. – ob 17h biblična
PET, 22. 2. – zimovanje IV (do 24. 2.); ob 18h
v Veržeju začetek Družinskega Rad živim (I.
termin)
SOB, 23. 2. – ob 17.15 kitaristi
NED, 24. 2. – v Veržeju zaključek Družinskega
Rad živim (I. termin); zaključek zimovanja IV
PON, 25. 2. – ob 17.30 Blagor ženskam
TOR, 26. 2. – po maši liturgična skupina; po
maši Skupina Božjega usmiljenja
SRE, 27. 2. – ob 17h v Celju biblična šola; ob
17.30 v E-domu tečaj Alfa
ČET, 28. 2. – 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. 3. – ob 8h sv. maša v bolnišnici in po
maši priložnost za sv. spoved; obisk bolnikov
po domovih; ob 16h spovedni dan; ob 18h
v Veržeju začetek Družinskega Rad živim (II.
termin); ob 18.30 v E-domu MMM, po maši
bdenje do 23h
SOB, 2. 3. – verouk v ST; po maši Anina ZS
NED, 3. 3. – v ST po maši druženje ob kavi in
čaju; v Veržeju zaključek Družinskega Rad
živim (II. termin)

Mladi spet zbirajo star papir, ki ga lahko
prinesete v E-dom ali pa jih pokličete na
070 879 020 (Nina). Odpeljejo lahko tudi
odpadno železo. Hvaležni bodo za vašo

»Razveselite se tisti dan in vriskajte od sreče, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko.« (Lk 6,23)
Kako se odzovem ob stiskah in težavah? Kaj če bi se namesto jamranja, obupavanja in obtoževanja veselili,
da nam je Jezus že pripravil nebesa?

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

POROČILO TEDNA

Poročilo Karitas za leto 2018
V Pastoralni zvezi župnij SG nas je 19 prostovoljcev Karitas. V letu 2018 smo opravili
2.875 ur prostovoljnega dela. Karitas za svoje
prostovoljce skrbi z izobraževanji in duhovnimi
obnovami, naši projekti za pomoči potrebne
pa so:
- obiski v domu starostnikov, malica na binkošti v Elizabetinem domu
- obiski bolnikov v bolnišnici
- snop in pisanka za starostnike v domovih
- mentorstvo mladoletnim osebam pri javnih delih preko socialne službe
- romanje bolnikov na Brezje
- enkrat na mesec delimo hrano in oblačila
(razdeljene 14.558,50 kg hrane)
Poleg hrane iz sklada EU smo jo kupovali in
zbirali pred trgovskimi centri.
V adventu izdelamo venčke za prodajo.
Tudi pisanke (cca 70) izdelamo sami. Pomagali smo 273 prejemnikom s hrano in obleko, 23
socialno ogroženim pri plačilu položnic.
IZDATKI
Plačilo položnic – elektr. kurjava
Pomoč posam. v stiski		
Nabava hrane			
Miklavž			
Šolske potrebščine		
Verouk – oratorij		

3.300,96
1.244,38
1.300,92
1.189,79
325,79
560,00

DOHODKI
Nedeljske nabirke		
Darovi – dobrodelne akcije
Mestna občina – razpis		

6.990,60
2.290,85
1.647,43

Dobrotnikom hvala za vsak dar, ki ga prispevate ob nabirkah Karitas ali kako drugače.
Prisrčno vabljeni in dobrodošli novi prostovoljci. Naša povprečna starost je 65 let, zato še
posebej vabimo mlade, da bo delo lažje steklo.

Osnovna naloga župnijske Karitas je ljubezen do bližnjega. Sodelavci Karitas pomagamo
vsem, ki jih začutimo v njihovi stiski in ranljivosti. Smo ljudje za ljudi. Prostovoljstvo je neverjetna aktivnost, pri kateri človek dobi ravno
toliko, kot prispeva. Prostovoljno delo se pogosto dojema kot delo za druge, od katerega
sam nimaš koristi, temveč zgolj stroške, kar pa
seveda ne drži. Na prvem mestu je razdajanje
samega sebe za druge. prostovoljka Zinka
Zame je Karitas milost, dana od Boga, da
lahko, da zmorem dati del svojega časa za
brate in sestre, ki so v stiski. Ob tem me vedno znova preseneti dobrota vseh župljanov, ki
velikodušno darujejo, včasih tudi samo »dva
novčiča«, v katerih je solidarnost in sočutje. To
meni in pomoči potrebnim daje upanje v lepši
jutri. prostovoljka Jožica
Zelo sem hvaležna, da vsak mesec prejmem
paket hrane. Posebej sem hvaležna tistemu, ki
mi je odobril prejemanje paketa in dostavo na
dom. Bog vas blagoslovi. Nada
Iskreno se zahvaljujem za pomoč, kajti v
mojem življenju se je zgodila sprememba. Ostala sem brez službe in mi pride vse zelo prav.
Predvsem se zahvaljujem za vaš trud pri delu,
ki ga opravljate. Hvala. Vesna

Izobraževanje članov Karitas v Elizabetinem domu
za celotno Koroško regijo.

