MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 19.julija do 26.julija 2020

9.30
11.00
11.00

ŠT – † IVICA PIRNAT – osmina
† IVAN PRIKERŽNIK – obl. in sin VINKO
† PETER ČREŠNIK – obl. in rajni OŠLOVNIKOVI - r
Č – † KAUFMANOVI
ŠP – krstna nedelja: † LUDVIK NAVERŠNIK, ANTON in JULIJAN
† ANDREJ in ANGELA RAVLAN – 26.obl.
D – † starši SAHERNIK – GRAGER
L – lepa Šmarjetna nedelja - † KATARINA LIPOVNIK
Magdalena – lepa nedelja - † IVAN ŽGANEC in DRAGO

16.00
18.00
18.30
18.00
18.30

L – V DOBER NAMEN
Č – PO NAMENU
Magdalena – † JANEZ PETREJ
Č – † IVANKA PLEŠNIK
Magdalena – † JULIJANA ISAK

16.00
18.30

L – † ANTONIJA VERNEKAR
Magdalena – † MILAN LAMPRET

16.00
18.30

L – † ALOJZ SAJEVEC
D – † JULIJANA ŠIMON

9.00
18.30

Križ – † KATARINA LIPOVNIK
D – V HVALEŽNOST ZA ZDRAVJE v širši družini ter SPOMIN na s. JOŽICO

10.00
18.30

Č – † VID FILIP – 2.obl. ter starši in sor. FILIP in starši MUŠ /krst Nine/
D – nedeljska večerna maša: † FRANC MEDVED – obl.

7.45

Č – Jakobova lepa nedelja: † MARJETA ČERU – 3.obl in NACE
† družina ROŽIČ
† ANA in JOŽE CEHNER in SOR.
ŠT – † OTO ČEGOVNIK in MILKA VRHOVNIK
ŠP – † VLADO REPAS
D – krstna nedelja : † MARIJA SKRUBE – 4.obl. in ANA VUZEM
† HUBERT KADIŠ /krst
Spomin + KSENIJA GORŠEK – 2.obl.
L – † MARICA REBERNIK
O – † KRISTINA KANONIK

8.00

16.
NAVADNA
NEDELJA
19.julij

Ponedeljek
20.julij
Marjeta, muč.

Torek
21.julij

8.00
9.30

Sreda
22.julij
Marija Magdalena /svet.žena

Četrtek
23. julij

Brigita
Švedska,z.EU

Petek
24. julij
Krištof, muč.

Sobota
25.julij
Jakob
st.,apostol

17.
NAVADNA
NEDELJA
26.julij

Krištofova
nedelja
(blagoslov
prevoznih
sredstev)

8.00
9.30
9.30

11.00
11.00

Duhovna misel: Prilika o gorčičnem človeštvom. Svet je podoben polju, na katerem
semenu predstavlja začetek Cerkve, ki je v
začetku zelo majhna - Jezus z apostoli, ki pa se
bo razrasla v mogočno 'drevo'.
Vsakdo ve, da na njivi poleg pšenice
raste tudi plevel. Podobno je tudi s

se nahajajo dobri in slabi. Ta delitev poteka
tudi v srcu vsakega človeka. Kajti v njem lahko
najdeš oboje: dobro in zlo.
Jezus je svojim učencem odgovoril na
njihova neizrečena vprašanja s priliko o
gorčičnem semenu.
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notranjosti. Jezus primerja Nebeško
kraljestvo z njivo pšenice, da bi nam
16.NEDELJA MED LETOM
pomagal razumeti, kako je v nas
posajeno nekaj majhnega in skritega,
Še drugo priliko
ki pa ima v sebi neukrotljivo
jim je povedal; rekel je:
življenjsko moč. Kljub vsem oviram se
»Nebeško kraljestvo
bo seme razvilo in sad bo zorel. Ta
je podobno gorčičnemu zrnu,
sad bo dober samo, če je bilo
ki ga je nekdo vzel
zemljišče življenja obdelovano po
in vsejal na svoji njivi.
Božji volji. Zato nas Jezus v priliki o
To je res najmanjše
dobrem semenu in ljuljki (prim. Mt
od vseh semen;
13,24-30) opominja, da je potem, ko
ko pa zraste,
je večje kakor zelišča
je gospodar posejal njivo, 'medtem ko
in postane drevo,
so vsi spali', prišel 'njegov sovražnik'
tako da priletijo ptice neba in
in posejal zel. To pomeni, da moramo
gnezdijo na njegovih vejah.«
biti pripravljeni varovati milost, ki smo
(Mt 13,31–33)
jo prijeli na dan krsta, tako da gojimo
Glavna tematika evangelija današnje vero v Gospoda, ki preprečuje, da bi
nedelje je Nebeško kraljestvo. Nebo zlo pognalo korenine.
Benedikt XVI.
naj ne razumemo samo kot višino, ki
se dviguje nad nami, saj je namreč Prišli so gospodarjevi služabniki in mu rekli:
tak brezmejni prostor tudi v človekovi ›Gospod, ali nisi posejal dobrega semena na
svoji njivi? Od kod torej ljuljka?‹ Dejal jim je:
›Sovražnik je to storil.‹ Služabniki pa so mu
rekli: ›Hočeš torej, da gremo in jo
poberemo?‹ ›Nikakor,‹ je dejal, ›da morda
med pobiranjem ljuljke ne izpulite z njo vred
tudi pšenice. Mt 13,27–29

»Prvi sin je zrasel v krasnega človeka,
drugi pa je prava katastrofa.«
»Bila je prijetna skupina mladih, pa je eden
začel delati neumnosti in je vse pokvaril.«
»Karitativno delo je zelo dobro potekalo,
nato pa, ne da bi vedeli, kaj se je zgodilo,
se je vse obrnilo.«
»Užitek je bil hoditi v službo. Potem pa je

prišla nova tajnica in zdaj je pravi pekel.«
»Ne vem, kaj mi je: ne morem več moliti, ne
da se mi hoditi k maši, ne da se mi več nič
delati ...«
Vedno je kaj, kar vse pokvari.
Po navadi nas najprej prevzame malodušje;
nočemo polja, na katerem je med dobro
pšenico pomešana ljuljka. Hočemo ga takoj
opleti.
To je napačno. Tu na zemlji ni polj brez
ljuljke, ker je sovražnik vedno na delu.
Potrebno je potrpljenje: samo Bog zna opleti
polje, ne da bi poškodoval pšenico.
Če bi Jezus hotel lepo polje brez plevela, ne
bi imel ne prijateljev ne učencev ne
apostolov.
Še več, sploh ne bi prišel na zemljo.

zagrenil našo pripravo na dan prejema
Jezusa v srce naših prvoobhajancev.
Lepo, da smo se tako odločili. Po
sobotnem deževju se je naredil
čudoviti dan. Zunaj pod lipo in
mogočno brezo smo obhajali to
prelepo slovesnost, katere vodilo je
letos bila misel: Jezus-kruh življenja.
Otroci, starši in botri so lepo
sodelovali, posebej pri izpovedi vere.
V nagovoru je župnik izpostavil pomen
vsakdanjega kruha za življenje ter
kruha večnega življenja, brez katerega
tako težko živimo sredi razburkanega
sveta. Zato je obhajilo tako silna moč,
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj
ki nam daje gotovost v skrbi za naše
PRVO SVETO OBHAJILO
duše. Tako eno kot drugo je izjemno
V DRAVOGRADU (12.7.2020)
pomembno za naše življenje, če želimo
Drugo nedeljo v juliju smo
živeti uravnoteženo.
izbrali za naš prvoobhajilni dan, saj je
Bogu hvala za to letošnjo
prva nedelja v juniju bila prenevarna
prelepo slovesnost. Hvala staršem.
zaradi širjenja koronavirusa, ki je
ZM

letošnji prvoobhajanci Dravograd
z veroučiteljico Zofijo ter župnikom Igorjem

OZNANILA
-V zaprtih cerkvenih prostorih (cerkve,
župnijska pisarna ...) je obvezna
nošnja zaščitne maske. Pred vhodom
v prostor si morate razkužiti roke.

-Prihodnjo nedeljo 26.7.2020 Vabljeni k Sv. Ani
na Kope – sv.maša ob 14.00 (mašuje g.nadškof
Cvikl)

---------------------------------------

Sprejmi Gospod

Vzemi, Gospod, in sprejmi
vso mojo svobodo, moj spomin,
»Krištofova nedelja«, po
svetih mašah bo blagoslov moj razum in vso mojo voljo,
karkoli imam ali premorem.
vozil (avtomobilov,
motorjev, koles, skirojev), Ti si mi to dal, tebi, Gospod, to
vaši darovi (pušica) pa
vračam.
bodo namenjeni akciji MIVA Vse je tvoje, razpolagaj z vsem
(nabavi avtomobilov za
misijone. Pripeljite svoja popolnoma po svoji volji.
Daj mi svojo ljubezen in milost, to mi
vozila k blagoslovu,
zadošča.
posebej tisti, ki vozite
povsem nova, a še niso bila Amen.
blagoslovljena.
-Nedelja, 26.7. bo

-Vabljeni na letošnje 32. romanje treh
Slovenij na Svete Višarje, ki bo letos 2.
avgusta.
Program:
10.30 - predavanje predsednika Krščanske
kulturne zveze mag. Janka Krištofa
z naslovom Sto let upora, obljub in prevar
- Koroški Slovenci med
samobitnostjo in povezovanjem s celotnim
narodnim telesom.
12.00 - slovesna sveta maša
13.00 - po maši bo na ploščadi za cerkvijo
krajši kulturni program. Tako mašo kot
kulturni program bosta s petjem in glasbo
sooblikovala oktet Fantje z vasi in Kvartet
klarinetov Godbe ljubljanskih veteranov.
Dogodek organizirata Rafaelova družba in
Zveza slovenskih izseljenskih
duhovnikov v Evropi.

Dragi mladi, danes bi vam rad z velikim
poudarkom in velikim prepričanjem povedal iz
izkušnje svojega dolgega življenja: ne bojte se
Kristusa! On ne vzame ničesar, on daje vse. Kdor
se mu izroči, prejme vse stokratno nazaj. Da,
»odprite, še več, podrite vrata za Kristusa!« (sv.
Janez Pavel II.) – potem boste našli resnično
življenje.

-----------------------------------------ŠALI ZA DOBER KONEC:
DANES V PEKARNI – »Eno žemljico
prosim.« »Zakaj pa imate masko čez oči?«
»Zato, da ne vidim bureka.«

CEL OČE
Teta si ogleduje malega nečaka in pravi:
"že cel fant od fare si, kmalu boš cel oče."
Mali odgovori: "Ja, tega se tudi mamica
boji."
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod.
e-naslov: igor.g@rkc.si

