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ZVESTI HRANITELJ IN VARUH
Splošno pravilo pri podelitvi vseh posebnih milosti kakemu razumnemu bitju je: kadar Božja milost koga izbere za
kakšno posebno nalogo ali kak vzvišen
poklic, mu da tudi vse darove, ki so mu
kot izbrani osebi potrebni in so mu tudi
v čast.
To se je v največji meri uresničilo pri
svetem Jožefu, krušnem očetu Gospoda
Jezusa Kristusa in resničnem ženinu kraljice sveta in vladarice angelov. Njega je
večni Oče izbral za zvestega hranitelja in
varuha svojega največjega zaklada, svojega Sina in njegove matere. Sveti Jožef
je to službo nad vse zvesto izvršil. Zato
mu je Gospod rekel: Dobri in zvesti služabnik, pojdi v veselje svojega Gospoda.
Če vzporedimo Jožefa s celo Kristusovo Cerkvijo, ali ne uvidimo, da je on
tisti posebej izbrani mož, ki je Kristusa
primerno in častno vpeljal v življenje na
svetu? Če vsa sveta Cerkev veliko dolguje Devici Mariji, ker je bila po njej vredna
prejeti Kristusa, pa je za Marijo dolžna
posebno hvaležnost in spoštovanje svetemu Jožefu.
On takorekoč zaključuje staro zavezo
in v njem poslanstvo očakov in prerokov dobiva obljubljeni sad. Samo on je
končno mogel gledati s svojimi očmi tistega, ki ga je Božja milost njim obljubljala.
Brez dvoma Kristus v nebesih ni odvzel
Jožefu tistega spoštovanja in tiste časti,
ki mu jo je izkazoval kot sin svojemu očetu, dokler je bil na zemlji. Njegov odnos
do svetega Jožefa je postal še tesnejši,

boljši in popolnejši.
Zato mu Gospod po pravici govori:
Pojdi v veselje svojega Gospoda. Čeprav
prihaja veselje nebeške sreče v človeško
srce, je vendar Gospod rekel: Pojdi v veselje. S tem je na skrivnosten način pokazal, da nebeško veselje ne bo samo v
srcu človeka, ampak ga bo tudi obdajalo,
vsega prevzemalo in ga preplavljalo kakor neskončno brezno.
Spominjaj se nas torej, sveti Jožef, in
s svojo mogočno priprošnjo posreduj pri
Jezusu, ki se je imenoval tvoj sin. Daj, da
nam bo milostljiva tudi tvoja zaročenka
Devica Marija, mati njega, ki z Očetom in
Svetim Duhom živi in kraljuje na vse večne čase. Amen.

Iz govorov sv. Bernardina Sienskega, duhovnika (2., O sv. Jožefu)

»Veroval je Gospodu in ta mu je to štel v
pravičnost.« (1 Mz 15,6)

OZNANILA:

NAPOVEDNIK:

19. marca obhajamo praznik sv. Jožefa,
zavetnika družine. S tem praznikom tudi
vstopamo v teden družine, ki ga zaključimo
na slovesni praznik Gospodovega oznanjenja
Mariji. Vabljeni, da molimo za naše družine in
jih podpiramo.

NED, 17. 3. – krstna nedelja v vseh župnijah;
začetek 3-dnevnice za prvoobhajance; ob
15h na Homcu dekanijski križev pot; ob 15.30
Urškina ZS
PON, 18. 3. – ob 17h 3-dnevnica za prvoobhajance;
po sv. maši hišna skupnost EL
TOR, 19. 3. – sv. Jožef; ob 9h dekanijski križev pot
iz Starega trga in ob 10h maša pri sv. Pankraciju;
ob 17h 3-dnevnica za prvoobhajance; po
sv. maši Skupina Božjega usmiljenja in obisk
bolnikov v bolnišnici
SRE, 20. 3. – ob 17.30 v E-domu tečaj Alfa
ČET, 21. 3. – ob 17.30 srečanje koordinatorjev
bralcev Božje besede; po maši srečanje
katehetov naddekanata
PET, 22. 3. – ob 9h dekanijski križev pot iz Starega
trga in ob 9.45 maša pri sv. Pankraciju; na
Homcu začetek duhovnih vaj za prvoobhajance
(I. termin); 17.30–20h v E-domu Tečaj priprave
na zakon
SOB, 23. 3. – ob 8h srečanje ekipe Pastir.si
(delovni zajtrk); 2. delovno srečanje Rad živim;
17.30–20h v E-domu Tečaj priprave na zakon
NED, 24. 3. – krstna nedelja v SG; v SG zaključek
duhovnih vaj za prvoobhajance in prva sv.
spoved;
ob 15h na Homcu dekanijski križev pot; ob 19h
Rokova ZS
PON, 25. 3. – ob 17.30 Blagor ženskam
TOR, 26. 3. – po sv. maši Skupina Božjega usmiljenja
ČET, 28. 3. – ob 17h biblična; po sv. maši v E-domu
srečanje sodelavcev Karitas
PET, 29. 3. – ob 9h dekanijski križev pot iz Starega
trga in ob 9.45 maša pri sv. Pankraciju; 17.30–
20h v E-domu Tečaj priprave na zakon
SOB, 30. 3. – SKVO izhod; 17.30–20h v E-domu
Tečaj priprave na zakon
NED, 31. 3. – menjava duhovnikov po dekaniji; ob
15h na Homcu dekanijski križev pot

Pred nami je zadnje srečanje tečaja Alfa. To pa
je le prvi izmed terminov, ki bodo še sledili.
Letos se je pridružilo okoli 100 udeležencev.
Hvala vsem, ki so pomagali pri izvedbi tečaja.
Najbolj pa hvala dobremu Bogu. To pa ni
nikakor zadnja priložnost za vse, ki bi se
še želeli pridružiti. Januarja prihodnje leto
začnemo z novim tečajem. Vsem nam v izziv in
pa v priporočilo za molitev.
Vstopili smo v postni čas. Križev pot skupaj
molimo: 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.
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. Hvala vsem,
ki ste svoj dar že prinesli v župnišče – do zdaj
ste za kombi darovali 1.315 EUR.

In ko sta odhajala od njega, je Peter rekel Jezusu: »Učenik, dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri šotore: tebi
enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« Ni namreč vedel, kaj govori. (Lk 9,33)
Kaj pa če bi bil na Petrovem mestu jaz? Bi tudi sam 'zmrznil'? Bi vedel, kaj govorim? Bi gosta kaj vprašal? Bi
želel kakšno fotografijo, posnetek? ...
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
Katoliško kulturno društvo sv. Uršule je 14.
marca 2019 sklicalo svoj 3. redni Zbor članov.
Zbor se je seznanil in potrdil poročila o delu
društva v preteklem letu.
Društvo vsa svoja sredstva nameni za dejavnosti, ki so povezane s pastoralnim delom
v Pastoralni zvezi župnij Slovenj Gradec. Tako
pomagamo pri organizacijah vseh oblik Radživima, pri organizaciji romanj, predavanj,
blagoslovov in kritju materialnih stroškov oglaševanja ter nakupa raznih tehničnih pripomočkov za pastoralno delo.
Rad živim in pomoč pri mladinski pastorali
Društvo je v začetku leta 2018 pomagalo pri organizaciji Družinskega Radživima v
Veržeju, ki se ga je udeležilo 28 družin. Poskrbeli smo za varstvo otrok in pokrili stroške
namestitve vsem otrokom in animatorjem. V
juliju smo pomagali pri izvedbi treh terminov
celotedenskih počitnic za otroke – Rad živim
Izola 2018. V okviru projektov Rad živim smo
septembra organizirali prvi enodnevni festival
Radživimovanje s pričetkom s sv. mašo ob 10h
in popoldanskim druženjem na igrišču v Starem trgu.
V okviru pomoči pri organizaciji mladinskih
in otroških pastoralnih dogodkov v Pastoralni
zvezi župnij Slovenj Gradec smo sofinancirali
stroške duhovnih vaj za veroučne skupine in
mlade in izvedbo Adventnega srečanja za mlade A SMO.
Avgusta 2018 smo pomagali pri izvedbi
Oratorija v Starem trgu, ki se ga je udeležilo
okrog 100 otrok, in septembra podprli udeležbo mladih iz Pastoralne zveze na mladinskem
festivalu v Stični.
Predavanja in seminarji
V januarju 2018 smo v Elizabetinem domu
organizirali Seminar za zakonce z gostoma
Majo in Igorjem Vovkom. Seminarja se je udeležilo okoli 100 ljudi.
Februarja 2018 smo bili soorganizator predavanja p. dr. Viljema Lovšeta z naslovom »Nisem se poročil, da bi se ločil«.

Že nekaj let zapored pomagamo pri organizaciji Ženskega in Moškega zajtrka. Novembra
lani so ženske zajtrkovale z go. Darjo Kalamar
Frece, moški pa s p. dr. Viljemom Lovšetom.
V adventu pomagamo soustvarjati Adventna druženja v Starem trgu. Lansko leto so o
preizkušnjah govorili: družina Šošter, Dragica
Rožič in Pavle Ravnohrib.
Blagoslovi
Društvo že od ustanovitve naprej vsako
leto pomaga in koordinira organizacijo blagoslovov. Maja 2018 smo pomagali pri blagoslovu
konj na lepi nedelji pri sv. Pankraciju. Istega
meseca lani smo organizirali prvi blagoslov
motorjev in motoristov pod imenom KDM –
Koroški dan motoristov. Avgusta smo sodelovali pri blagoslovu traktorjev pri sv. Urbanu na
Vrhah in blagoslovu koles in kolesarjev pri sv.
Radegundi v Starem trgu.
Materialno
Na god sv. Cecilije smo pripravili praznovanje s pogostitvijo za pevce Pastoralne zveze.
Aprila smo izdali in založili predstavitveno
brošuro Pastoralne zveze župnij Slovenj Gradec in novembra donacijske kuverte. Oblikovali in natisnili smo plakate in transparent za
devetdnevnico pred sv. birmo in konec konec
leta postavili oglasni pano »Alfa« na Elizabetinem domu v Slovenj Gradcu.

KATOLIŠKO KULTURNO DRUŠTVO

SV. URŠULE

