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MOJE SRCE SE RADUJE V GOSPODU
Pridi, jej z veseljem svoj kruh in pij
veselega srca svoje vino, ker Bogu je že
zdavnaj všeč tvoje dejanje, pravi Pridigar.
Te besede lahko razlagamo enostavno
in ne bo napačno, če bomo rekli, da nas
Pridigar spodbuja, naj se oklenemo enostavnega načina življenja: naj se držimo
nauka prave, iskrene vere v Boga in hkrati veselo uživamo kruh ter mirne duše
pijemo vino. Taka razlaga niti ne bi bila
zvijačna, nobena lokavščina. Prej bi rekli,
da še vedno pravilno mislimo. Poleg tega
bi, kakor je prav, še beračem pomagali in
tistim, ki so plemenitega usmiljenja potrebni. Tako bi se vendar posvetili vnemi
za tista dela, ki so samemu Bogu všeč.
Toda premišljevanje teh besed nas
vodi k višjim mislim. Pouči nas, da moramo v besedi kruh gledati nebeški
skrivnostni kruh, ki je prišel iz nebes in
svetu prinesel življenje. Uči nas, naj s čistim srcem pijemo duhovno vino, ki je v
trenutku odrešilnega trpljenja priteklo
iz strani skrivnostne trte. O tem govori
evangelij takole: Pri večerji je Jezus vzel
kruh, ga blagoslovil in razlomil, dal učencem in rekel: Vzemite, jejte, to je moje
telo, ki se daje za vas v odpuščanje grehov. Prav tako je vzel kelih in rekel: Pijte
iz njega vsi: to je namreč moja kri nove
zaveze, ki se za vas in za mnoge preliva v
odpuščanje grehov. Tisti torej, ki jedo ta
kruh in pijejo to skrivnostno vino, so res
lahko veseli in radostni in lahko vzklikajo:
Ti me osrečuješ z večjim veseljem kot vse
zemeljske dobrine in užitki.
Po mojem mnenju božja Modrost,

Kristus, naš odrešenik, ki je prisoten tudi
v knjigi Pregovorov, misli prav ta kruh in
to vino, ko pravi: Pridite, jejte moj kruh in
pijte vino, ki sem ga pripravila. S tem nas
uči, da smo lahko na skrivnosten način
deležni božje Besede. Oblačila oziroma
dobra dela ljudi, ki so postali vredni takega vabila, pa ne smejo biti manj svetla
kakor luč. Saj tako Gospod sam govori v
evangeliju: Tako naj vaša luč sveti pred
ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in
slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. Na
take ljudi se bo kakor dišeče olje na glavo neprestano razlival Duh resnice, ki jih
bo varoval in branil pred vsako hudobijo
greha.

Iz razlage Pridigarja sv. Gregorja, škofa iz
Agrigenta (8, 6)

»Če tresemo rešeto, ostanejo na njem odpadki, podobno je s smetmi v človekovem
govorjenju.« (Sir 27,4)

OZNANILA:

NAPOVEDNIK:

S pepelnično sredo začenjamo sveti postni čas.
Obred pepeljenja bo na pepelnico in na prvo
postno nedeljo pri vseh sv. mašah. Križev pot bomo
v postnem času skupaj molili v ponedeljek v TR, v
četrtek v PA, v petek v SG, dekanijska križeva pota
pa sta ob petkih k sv. Pankraciju in ob nedeljah na
Homcu.

NED, 3. 3. – v ST po maši druženje ob kavi
in čaju; v Veržeju zaključek Družinskega
Rad živim (II. termin); ob 12h občni zbor
Kolpingove družine
PON, 4. 3. – po maši Korneva
TOR, 5. 3. – po maši v E-domu Beseda življenja;
ob 19.15 v bolnišnici molitev z žalujočimi
SRE, 6. 3. – pepelnica, strogi post, pepeljenje;
ob 17.30 v E-domu tečaj Alfa
ČET, 7. 3. – ob 9h v Pamečah rekolekcija; ob
17h biblična; po maši priprava na krst
PET, 8. 3. – ob 9h dekanijski križev pot
iz Starega trga in ob 9.45 maša pri sv.
Pankraciju; po maši srečanje nosilcev
SOB, 9. 3. – verouk na SE; ob 14h v E-domu
VIL; po maši Mladi pari; po maši ZS Sv. Duha
NED, 10. 3. – pepeljenje pri vseh sv. mašah;
ob 15h na Homcu dekanijski križev pot;
Urbanova ZS
TOR, 12. 3. – 9h–11h in 15h–17h v ST delitev
hrane in oblačil Karitas; 16h–17h v ST
uradne ure Karitas; po sv. maši Skupina
Božjega usmiljenja
SRE, 13. 3. – ob 17.30 v E-domu tečaj Alfa
ČET, 14. 3. – po sv. maši občni zbor KKD sv.
Uršule; ob 19.15 v E-domu priprava na krst
PET, 15. 3. – ob 9h dekanijski križev pot
iz Starega trga in ob 9.45 maša pri sv.
Pankraciju; ob 9h sv. maša v domu
starostnikov; ob 18h na SE začetek
duhovnih vaj za 9. razred; po maši mladiA
SOB, 16. 3. – verouk v ST
NED, 17. 3. – začetek 3-dnevnice za
prvoobhajance; na SE zaključek duhovnih
vaj za 9. razred; ob 15h na Homcu dekanijski
križev pot; ob 15.30 Urškina ZS

Pred nekaj tedni smo v Pastirju pisali o moški
postni navezi Eksodus 90. Ob tem zgledu mož je
dozorela ideja, da se v postno skupnost povežemo
tudi ženske. S pomočjo povezanosti, konkretnih
vsakodnevnih spodbud in spremljanja na tej
poti si bomo v letošnjem postnemu času skupaj
prizadevale rasti v resnični ljubezni do sebe, da
bi lahko ljubile druge. Vse, ki se želite priključiti
pobudi, vabimo, da to sporočite v župnijsko
pisarno (pisarna@pastir.si, 02 88 41 505).
Morda že dlje časa živiš z željo, da bi odprl Sveto
pismo; morda si ga odprl, pa takrat nisi našel to, kar
si iskal; morda nisi imel dovolj moči, da bi vztrajal ...
Tu je še ena bilka, ki se ti ponuja: skupnost, občestvo,
ki se redno zbira ob Božji Besedi vsak četrtek ob 17h
v E-domu. Pridi!
Opažamo, da se tudi pri nas podoba pastorale
spreminja. Če so pred kratkim bile še velike skupine
otrok in manj odraslih, se dogaja, da je sedaj več
manjših otroških skupin verouka in vedno več tudi
dejavnosti za odrasle. Pojavlja se tudi vedno večja
povezljivost na ravni dekanije, Koroške in tudi na
škofijski ravni. Nekateri dogodki se dogajajo pri
nas, vedno večkrat pa se udeležujemo tudi srečanj,
izobraževanj drugod. Zato je dozorela odločitev, da
bomo ob menjavi starejšega vozila golfa nabavili
kombi, ki bo na razpolago celotni Pastoralni zvezi.
Strošek nakupa je 28.000 EUR, trenutno pa imamo
v ta namen 12.000 EUR. V vednost in s prošnjo
za pomoč se obračamo na vse, ki zmorete in ste
pripravljeni pomagati pri nabavi župnijskega
kombija. Že vnaprej se iskreno zahvaljujemo.

»Ni dobrega drevesa, ki bi rodilo slab slad, in spet ne slabega drevesa, ki bi rodilo dober sad. Vsako drevo
namreč spoznamo po njegovem sadu.« (Lk 6,43-44a)
Po kakšnem sadu pa drugi spoznajo mene?
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

ODMEV TEDNA
V petek, 15. februarja 2019, smo dom
duhovnih vaj v Nazarjah napolnili udeleženci tečaja Alfa. Čeprav polni pričakovanj,
takrat še nismo slutili, koliko lepega nam
bo prinesel Alfa vikend :) Kako ta t. i. »vikend Svetega Duha« odmeva med tistimi,
ki so ga doživeli?
Čudovita izkušnja in priložnost narediti korak klasičnega katoliškega vernika v evangelijskega kristjana.
Ivan

Alfa vikend je bil zame resnično nekaj izjemnega. Neizmerno sem hvaležna za vsa odkrivanja Svetega Duha, razmišljanje o stvareh, ki
so v življenju resnično pomembne, za toplino
med vsemi udeležujočimi, pesmi, ki božajo
naša srca, razmišljanja g. Simona, ki nas vedno znova nagovorijo, prijateljske nasmehe, molitve,
prošnje, zahvale, odpuščanja ... Trudim se, da bi vse te
dobre stvari čimbolj vnesla v svoj vsakdan, na svojo
družino, prijatelje. Življenje
je lepo, bodimo hvaležni za
vse izkušnje in vse preizkušnje, ki nam jih daje Bog, saj
nas ima resnično rad!
Klavdija

Prihaja, sicer časovno zakasnjeno, toda prihaja vztrajno. Sicer pa, kaj je čas Zanj – nekaj,
kar je sam ustvaril. On sam, Stvarnik, je zunaj
njega. Kaj prihaja? Ja doživetja, spomini, misli,
poudarki, ključni obrati, ... od tam, kjer je večno zapisano – iz mojega notranjega duhovnega diska. Ko si direktno vprašan: no, kako je
bilo? Kako se ...? si presenečen, kot oni v videih,
zajecljaš, se izmuzneš, izgovoriš nekaj nepomembnega. To je to, v tistem trenutku nisi ti,
si nekdo iz vsakdanjega trenutka, takrat nisi
iz izbranega trenutka. Toda On te nagovarja.
Izbere tišino, izbere zbranost, izbere mir. Hkrati pa
te 'urazpoloži', čutiš veselje, zanos, adrenalin, da si
ponovno sposoben zaznati
tisti trenutek prvega Nagovora, prvega Dotika in sedaj
temu takratnemu občutku, zaznavi dodajaš razum,
srce, duha in pričneš pisati
na trdi disk, kjer se ohranja
in od koder lahko spregovoriš, saj imaš zavestno zapisano. Mislim, da je to namen
Alfe in mi bi morali znati o
tem govoriti. Danes nisem
mogel zjutraj moliti, ni šlo,
neprestano sem padal v pričevanje o minulih
dogodkih, kjer so se mi odpirale nove ravni
tega diamanta, o katerem je govoril Nicky. Bog
neprestano in nepredvidljivo preseneča in nas
potiska, navdihuje k novim spoznanjem.
Ernest

