MAŠNI NAMENI župnij PZD / od 18.avgusta do 25.avgusta 2019
20.
NEDELJA
MED
LETOM

8.00

8.00
9.30

18.avgust

Ponedeljek
19.avgust

Torek
20.avgust
Bernard,
opat

Sreda

9.30
11.00
11.00
15.00
16.00
18.30
17.00
18.00
18.30
7.30

21.avgust
PijX.papež

Četrtek
22.avgust
Marija Kraljica

Petek
23.avgust
Roza iz Lime

Sobota
24. avgust
Jernej, apost.

21.
NEDELJA
MED
LETOM

ŠT – † IVAN VOŽIČ
† AVGUST MEDVED in rajni pri hiši
ZA ZDRAVJE (vnuka)
Č – † VLADO -13.obl. in MARIJA CIGALA
ŠP – † MILKA VRHOVNIK (oklic)
† STANKO CIFER
D – † starši PISTOTNIK in sestra ALENKA
Boštjan – lepa nedelja: † FRANC MEDVED – 28.obl. in SOR.
L – † družina VERNEKER, VLADO ROTOVNIK in PAVEL KOJZEK
Grubarjev vrh – PO NAMENU ZA ZDRAVJE (mašuje g. Edi Vajda)
DSČ – † MARIJA KOZAR
D – † ANTON JAMNIK – obl.
Ema – PO NAMENU
Č – V DOBER NAMEN
D – † ELIZABETA STERGAR
D – † rodbina COLNARIČ (Florjan, Terezija, Marija)
ter SLAVKO KOROŠEC in ANTON BABŠEK

17.00
18.30
19.00
18.00
18.30

D – razgovor za krst (starši+botri)
D – ZA ZDRAVJE, ZA SREČNO in ZDRAVO OTROŠTVO
L – † MARIJA PŠENIČNIK /Oskrd/ in pri hiši pomrli
Č – † MARIJA MIHEV
D – † AVGUST HRIBERNIK

17.00
17.00
18.30
8.00

ŠP – poroka Nastja Repotočnik in Marko Vrhovnik
Križ – ZA ZDRAVJE v čast Srca Jezusovega
D – večerna nedeljska maša: † IVAN GRACEJ in LUDVIK PUŠNIK
ŠT – † FERDINAND KOTNIK - r
† NIKOLAJ GRILC
Č – † BERNARD NOVAK
!!! ŠP – † PAVEL REČNIK – 1.obl.
† IVAN JUVAN – 1.obl. – r
† ANDREJ in ANGELA RAVLAN
D – † NIKO VISKOVIĆ-obl. in LUCA ter SOR.(krstna nedelja)
O – † SIMON ADAM in VINCENCIJA ter VAJKSLER MATEVŽ in MARIJA
L - Bach (Potoče) – lepa nedelja s procesijo – PO NAMENU

8.00
9.00!!

25.avgust

9.30
11.00
11.00

Vsem, ki se tem času odpravljate na počitnice, na dopust, želim prijeten
oddih, srečno pot in srečno vrnitev nazaj domov.

V REDU – »Gospa, želodec vašega moža ni prav nič v
redu.« »Oh, gospod doktor, kaj bi šele rekli, če bi videli njegovo
pisalno mizo!«

18.avgust 2019

Številka 33 / 2019
MISEL ZA NEDELJO

Besedo 'mir' uporabljamo v dveh različnih pomenih in na različnih področjih.
Tako ima ista beseda mir različen pomen v totalitarnem sistemu ali v demokratično
urejenih državah.
Zaradi ljubega miru storimo ali večkrat tudi opustimo stvari, ki so očitno proti
našemu prepričanju. Toda četudi še tako paradoksno zveni, ta 'miroljubna' drža je
lahko velikokrat izvir in vzrok novih prepirov in sovraštva. Da bi dosegli tisti pravi mir,
je velikokrat potrebno stopiti tudi v konflikt, z drugimi besedami, za mir se je treba v
določenih situacijah tudi boriti.
Na podlagi tega lahko boljše razumemo današnji evangelij, v katerem Jezus
pravi, da ni prišel, da bi prinesel neki zatohli mir, temveč prepir in razdeljenost. Toda
končni cilj ni prepir in sovraštvo, temveč trajen mir, ki nastane potem, ko je človek v
harmoniji s svojo lastno vestjo in z ljudmi, med katerimi morajo vladati pravi
medčloveški odnosi.
Vprašajmo se, ali delamo za tisti mir, katerega ima Kristus pred očmi. (F.K.)

OB MORJU ALI V GORAH
Gospod, vsaj enkrat v letu bi rad za nekaj tednov
zaklenil vrata stanovanja in bi se odpeljal na dopust.
Rad bi vstajal, kadar bi mi prijalo,
rad bi ležal na soncu in med prsti pretakal pesek.
Gospod, pelji se z menoj na dopust ob morju ali v gorah.
Bodi z menoj povsod tam, kamor bom odpotoval.
Ne gre mi le za to, da ubežim sivi
vsakdanjosti.
Iščem mir in tišino, da bi glasneje slišal
tvoje besede.
Morda bi potem spet znal tudi bolje moliti.
Gospod, naj začutim, da imaš ti vedno čas
zame.
Naj začutim, da potrebujem ne samo
sonce in veter, ampak predvsem sonce
in dih tvoje ljubezni.
Paul Roth

SV. KRIŽ – blagoslov obnovitvenih del na mežnariji
in 'lepa nedelja' – 15.8.2019
V priljubljeni romarski cerkvi Sv. Križa, posvečeni pred 167 leti, je že vrsto let na
praznik Marijinega vnebovzetja takozvana ‘lepa nedelja’. V cerkvi je namreč pod
znamenjem Križa še slika Marije, Matere dobrega sveta, zato so naši predniki začeli na
praznik Vnebovzetja Device Marije v tej cerkvi slaviti tudi ta praznik, čeprav so v vseh
treh dolinah slavne Marijine božje poti: v Vuzenici Devica Marija na Kamnu, v
Šmartnem pri Slovenj Gradcu Marija na Homcu ter na Prevaljah Marija na Jezeru.
Praznovanje se vedno prične s procesijo Najsvetejšega okrog cerkve, med katero
prosimo za blagoslov dela, lepo vreme, za mir in sožitje ter izrekamo zahvale Bogu.
Slavje vedno olepša domači cerkveni zbor Črneče ter pihalna godba iz Šentjanža.
Slovesnost se je letos nadaljevala v še posebej praznično urejeni in okrašeni cerkvi s
sveto mašo. Pri maši nas je župnik Igor Glasenčnik spodbujal, naj bo v naših družinah
več duha molitve, duha odpuščanja in duha veselja. Vsega nam danes v družinah zelo
manjka, morda še najbolj molitve. Maša je bila res slovesna in lepa ob še dodatnem
lepem vremenu, ki smo ga bili deležni. Maši je
sledilo darovanje okrog oltarja, pri kateri smo
prejeli posebno spominsko podobico ob
priložnosti blagoslova obnovitvenih del v
notranjosti mežnarije in nove strehe. Letos je
bilo slavje še bolj slovesno, saj sta župnika Igor
Glasenčnik in Franček Kraner med procesijo
blagoslovila obnovitvena dela na mežnariji
(nova streha, obnovljeni notranji prostori).
Poseben blagoslov in s tem uradno podelitev
službe mežnar'ce – zakristane, sta podelila Zofiji
Mager, ki je s tem dnem uradno postala nova skrbnica cerkve in mežnarije pri Križu.
Veselili pa smo se in se spoštljivo priklonili uspehu za veliko in kakovostno opravljeno
delo obnove vse mežnarije. Posebej zahvala velja vsem, ki so pomagali in se trudili pri
obnovi, še posebej župniku Igorju Glasenčniku, moderatorju naše Pastoralne zveze, ki je
žrtvoval ogromno časa za obnovo. Obnovljena mežnarija ponuja nove zamisli, kako
prostorom v njej dati čim več vsebine (duhovne vaje, oratoriji, srečanja zakoncev,
molitvenih skupin, skavtov….). Naj Bog
blagoslovi delo in trud vseh, ki so se trudili
pri obnovi mežnarije.
Po maši in slovesnosti pa smo se tudi letos
družili med seboj. Župnik Igor je povabil vse,
ki so kakorkoli sodelovali pri obnovi in teh ni
bilo malo. Z odzivom in navzočnostjo so
potrdili, da je bilo vredno dela in truda. Pa še
malo žive glasbe je pričalo o velikem dogodku
za župnijo Črneče ter podružnično cerkev
Sv.Križa in PZD.
Domačinke so napletle lepe vence

Franci Kotnik

Blagoslov mežnarije sta opravila župnika Igor in Franček
Blagoslov in slovesna umestitev Zofije
Mager – nove mežnar'ce pri Križu

Spominska podobica

Slovesnost v prekrasno okrašeni in ozaljšani cerkvi je
vodil župnik moderator Igor Glasenčnik ob somaševanju
Frančeka Kranerja in ministrantov ter obeh ključarjev. Pel
je cerkveni zbor Črneče, v procesiji je sodelovala godba
na pihala Šentjanž.

Velika množica
slovesnost.

ljudi

je

spremljala

