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
18.30

ŠP – poroka Nastja Repotočnik in Marko Vrhovnik
D – večerna nedeljska maša: † IVAN GRACEJ in LUDVIK PUŠNIK

8.00

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 – PO NAMENU
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

