MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 14.junija do 21.junija 2020
11.
NAVADNA
NEDELJA
14.junij

Ponedeljek
15.junij
Vid, muč.

Torek
16.junij

Sreda
17.junij

Četrtek
18.junij

Petek
19.junij
SRCE JEZUSOVO

Sobota
20.junij
Marijino
brezmadežno
srce

12.
NAVADNA
NEDELJA
21.junij

Alojzij , red.

8.00
8.00
9.30
9.30
11.00
11.30

Č – † GOLJATOVI in ZABERČNIKOVI
ŠP – † JANEZ BRAJNIK
D – Lepa nedelja v Dravogradu: † JANJA VISKOVIĆ /procesija z enim oltarjem/
ŠT – † SIMON MOČNIK – 29.obl. in DOLANČEVI – krst LUKA
L – † FRANC HUDEJ – 17.obl.
ŠP – † JERNEJ HOSNAR / krstno slavje/

18.00
18.30
17.00
18.00
18.30
7.30
8.00

Č – † KRISTINA KANONIK
Vič – † MATJAŽ KREVH – 30.dan
ŠT – † ANTON REPNIK - osmina
Č – PO NAMENU
D – † starši PISTOTNIK in sestra ALENKA
D – ZA ZDRAVJE
Č – † mama HELENA in VERŽUNOVI

18.00
18.30
9.00
18.30

Č – PO NAMENU
D – † ALOJZ DULER
Križ – V DOBER NAMEN
D – † FERDO KALIŠNIK – 5.obl.

9.00
11.00
18.00
18.30

D – krstno slavje
ŠP – krstno slavje /Anabela, Tilen/
Č – PO NAMENU
D – nedeljska večerna maša: † JULIJANA ISAK - osmina

8.00
8.00
9.30

Č – † mama ŠTEFKA HAULI – 20.obl.
ŠP – † DANICA PROJE
D – † ŠKRATEKOVI
† IVICA VOLIĆ – 7.obl.
ŠT – Lepa nedelja v Šentjanžu: † ELIZABETA SUHOVRŠNIK – 1.obl.
L – † AMALIJA KNEZ – 50 obl. in rajni BUČEVI
O – Lepa nedelja na Ojstrici: † ANTON in KRISTINA RAVNJAK
† KRISTINA KANONIK – 30.dan

9.30
11.00
11.00

DUHOVNA MISEL:
Skrivnost vere - ta duhovnikov
klic po spremenjenju kaže na nekaj, kar za
fizične oči ni nič drugega kot košček kruha
in malce vina. Za oči vere, oči srca pa je
navzočnost Kristusa, ki je bil v 33 letih
svojega zemeljskega življenja kakor kruh
in vino in je zato hotel ostati v Cerkvi v
podobi teh » živil«, sredstev za življenje v
polnosti.

Ta košček belega kruha, ki mu
izkazujemo na praznik Sv. Rešnjega telesa
in krvi in pri vsaki sv. maši toliko
spoštovanja in ljubezni - ta skrivnost se ne
da razložiti z znanostjo. To je kakor svetel
oblak, ki ga gledamo, a ne moremo
predreti. Toda v gledanju in v
premišljevanju te skrivnosti, tega svetlega
oblaka, prehajata njegova luč in njegova
moč v nas.
Škof Egon Kapellari
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Uvodnik Družine - Katarina Ropret

Z obtolčenimi koleni
Papež Frančišek je v tem trenutku lahko
upravičeno ponosen na Cerkev. »Veliko
raje imam 'obtolčeno' Cerkev, ki je
ranjena in zamazana, ker je šla ven na
ceste, kakor pa bolno Cerkev, ki se zaradi
svoje zaprtosti in lagodnosti oklepa
lastnih varnosti,« je opozarjal že leta 2013
v apostolski spodbudi Veselje evangelija.
Ob pandemiji koronavirusne bolezni se
Cerkev ni oklepala lastne varnosti, čeprav
je za varnost sprejela vse potrebne
ukrepe. Po prvem valu korone je marsikje
»ranjena in zamazana«. Število smrtnih
žrtev med duhovniki zaradi covida-19 je
bilo do velike noči v Italiji skoraj povsem
enako kot med zdravniki: 100 duhovnikov
in 107 zdravnikov (vir: Aleteia). Tako kot
medicinsko osebje so duhovniki in
redovnice stali ob strani obolelim tudi za
ceno lastnega življenja. V poslednjih
trenutkih življenja so jim prinašali
tolažbo, saj »nihče nima večje ljubezni,
kakor je ta, da dá življenje za svoje
prijatelje« (Jn 15,13).
Gotovo smo nekoliko »ranjeni in
zamazani« tudi vsi mi, laiški člani
Kristusove Cerkve. Pretreseni, če nič
drugega, nad dogodkom brez primere, ob
katerem je obstalo kolesje sveta. Četudi
nekateri nismo bili med srečneži, ki jim je

nastala
situacija
prinesla
nekaj
»nepričakovanega časa, da zadihajo«,
ampak smo morda komaj žonglirali med
vrtcem in šolo doma, gospodinjstvom ter
službenimi obveznostmi, ki so se naenkrat
vse zgostile na nekaj kvadratnih metrih
našega doma, nas je gotovo »dohitel«
vsaj kakšen premislek o smiselnosti
utečenih rutin. Česa se mi oklepamo
zaradi svoje zaprtosti in lagodnosti? In
kateri so razlogi, da nismo med člani
Cerkve
z
»obtolčenimi«
koleni?
Morda se nam je v tem času Cerkev
razkrila v nekoliko drugačni podobi.
Morda smo po tednih »gledališkega«
spremljanja maš prek interneta ali
televizije uvideli, kako zelo nam manjka
živ stik: z duhovnikom, s sofarani, z
evharistijo. Kako nam manjka dejavno
sodelovanje. Morda smo v trenutku, ko se
je celoten svet znašel »na istem čolnu
sredi razburkanega morja«, bolj začutili,
kako neizogibno smo vsi povezani med
seboj in odgovorni drug za drugega, za
naš povsem fizični blagor, pa tudi za
duševnega in duhovnega. Morda smo
celo začutili, da je biti kristjan in imeti
neuničljiv razlog za upanje velik privilegij.

DUHOVNI UTRINKI
V evangeliju 11. nedelje med letom nam Bog
govori: »Žetev je obilna, delavcev pa malo.«
Današnje okolje res ni primerno za rast
duhovnih poklicev. Vprašajmo pa se, koliko
se mi sami trudimo, da bi pripomogli k
večjemu številu teh poklicev! Ne pozabimo,
da smo vsi po krstu poklicani k duhovni
službi, pa naj bo to v družini ali v župniji.
Bog nam je zaupal pomembno nalogo.
Izpolnimo jo!

Spotoma pa oznanjajte in govoríte:
»Nebeško kraljestvo se je približalo.«
(Mt 10,7)

Kristjani morajo odkriti možnosti za
oznanjevanje nebeškega kraljestva
»spotoma«.
Družina, stanovanjski blok, mestna
četrt, delovna mesta, kraji druženja,
šola, vlak, avtobus … so kraji, kjer so
kristjani poklicani oznanjati kraljestvo.
Pogovori o aktualnih dogodkih in
televizijskih oddajah, o politiki, športu
in ženskah, klepeti o problemih v
službi in o draginji … so tiste
priložnosti, ko so kristjani poklicani,
da predstavljajo evangelij.
Vendar je za oznanjevanje kraljestva
»spotoma« nujno, da kristjani bistveno
presežejo »znanje«, ki so si ga
pridobili pri pripravi na prvo obhajilo.
Evangelij postane učinkovito mnenje,
nasvet, predlog, zgled, če ga
spoznamo in ponotranjimo na odrasel
način. In seveda – če ga resnično
živimo.
M. Turnšek

Oznanjevanje kraljestva je že preveč
let (morda celo stoletij) prepuščeno
pridiganju duhovnika v cerkvi.
Učinkovitost te vrste komunikacije pa
je zelo blizu ničli – bodisi zaradi
starinskega sloga v primerjavi s
splošno uveljavljenimi stili, kot jih
uporabljata npr. televizija ali internet,
ki poročata hitro, na kratko, konkretno
– bodisi ker so ljudje, ki so v cerkvi in
poslušajo, vse to slišali že tolikokrat,
da se jim je uprlo.

Srce
Marijino
– bodi
naše
rešenje

Ojstrico so obiskali patri kapucini
iz Škofje Loke
Že dlje časa so obljubljali p.Mihu
Sekolovniku, da obiščejo njegovo rojstno
hišo. Njegove domače in svet tega dela
Slovenijenad reko Dravo, pod obronki
Košenjaka. Tako so v sredo 10.junija
uresničili to obljubo ter se ustavili najprej v
farni cerkvi na Ojstrici. (predtem so šli še
pokropiti Mihovo krstno botro in teto Julijano Isak, ki je
bila ta dan pokopana v Dravogradu). V farni cerkvi

so somaševali za prijatelje in znance, da so
vse izročili božji milosti in blagoslovu. Po
maši so jih skrbne domače Ojstriške
gospodinje pogostile s planinskim domačim
čajem, moštom, pecivom. Kosilo so
pripravili na Junčkovi domačiji, kjer so na
kratko poklepetali, uživali pečene dobrote
izpod roke gospodarja Tonija ter brata
Rudija in nečakinje Danijele. A kmalu smo
se razšli, ker sta župnik Igor in p.Miha odšla
na pogrebno slovo v Dravograd.

Ko vas nekdo ne spoštuje, obrekuje,
zaničuje, je ta oseba vedno žrtev
lastnega zavidanja in prezira, ki ga
goji do vas. Namreč oseba, ki je
zadovoljna sama s seboj, ne bo
nikdar obsojala drugih ljudi.
Nikdar ne bo obrekovala in nikdar
ne bo v drugih iskala tistega, česar
sedaj nima.
Ko si zadovoljen sam s seboj, se z
drugimi prenehaš obremenjevati.
Zato vas naj ne potre odtujitev od
takšnih ljudi. So le skala, ki jo
vlačite s seboj na poti na vrh...
Odvrzite jo.

Še to: Kako že pravijo; tisti ki vas
Kapucini iz Škofje Loke z domačim župnikom Igorjem

Vabilo k čiščenju cerkve v Šentjanžu:
Pred nami je lepa nedelja, zato je našo farno
cerkev treba pripraviti na slavje. Zato
naprošamo ženske, da bi prišle krasiti cerkev v
soboto 20.6 ob 9.00 uri, Čiščenje cerkve pa
organiziramo v sredo 17.6. ob 15.00 uri.

ogovarjajo za vašim hrbtom, so z razlogom
tam.
Pravi ljudje vedno hodijo z ramo ob rami…

Vic za konec:
ZA DANES DOVOLJ – Mihec pride iz šole in
vpraša mamo: »Mama, ali lahko očetu
pokažem test iz matematike?« »Ne, za danes
je bilo dovolj. Sem mu že pokazala račun za
telefon.«

Vabi župnija in tajnica ŽPS Šentjanž: Jelka

Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod.
e-naslov: igor.g@rkc

