MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 30.avgusta do 6.septembra 2020
22.
NAVADNA
NEDELJA
30. avgust

Ponedeljek
31.avgust

Torek
1.september
Egidij, opat

Sreda
2.september
Marija Brezjanska, sp.kron

Četrtek
3.september

Gregor Veliki,
Prvi četrtek

Petek
4.september
Prvi petek

Sobota
5.september
Mati Terezija

23.
NAVADNA
NEDELJA
6.september
ANGELSKA
NEDELJA

8.00
8.00
9.30
9.30
11.00
11.00

Č – † MARICA PEČOLER – 3.obl. in spomin MARIJA GRILC
ŠT – † MARIJA VRBAČ
ŠP – † PAVEL REČNIK – 2.obl. – r
† PEHARJEVI
D – † ANTON JERČIČ in MARIJA KRIŠTOF /krstna nedelja/
L – † KATARINA LIPOVNIK
O – † KRISTINA KANONIK

18.00
18.30
17.00
18.00
18.30
7.30
9.30

Č – PO NAMENU
D – † ELIZABETA STERGAR
ŠT – † HELENA TROBEJ – 30.obl.
Č – PO NAMENU
D – ZA ZDRAVJE
D – † RUDI KALIŠNIK
Dekanijska rekolekcija v Črnečah
Maša s somaševanjem: PO NAMENU

17.00
17.30
18.30

L – † IVAN VERNEKAR – 5.obl.
D – molitvena ura za duhovne poklice
D – ZA DUHOVNE POKLICE

9.00
18.30

Križ – † HILDA in MIROSLAV ČAS in rajni TOVŠAKOVI
D – † MARIJA REMIC

11.00
18.30

L – krstno slavje v Libeličah
D – nedeljska večerna maša: † ZOFIJA KROTMAJER

8.00
8.00
9.30

Č – † JAKOB GOLJAT
ŠT – † VINCENC KOŠUTNIK – 3.obl. - r
ŠP – † KATJA JAVORNIK in SOR - r
† FERDO ROGER – 1.obl.
D – † ŠTEFKA ODER – 1.obl.
L – † MARICA REBERNIK
Duh – lepa nedelja: † JOŽE,ALEŠ, ZALIKA in rajni POVŽEVI
† JOŽEF MATIJA, JOŽEF OTT in pomrli pri LEDINEKU

9.30
11.00
11.00

Duhovna misel: Mnoge
glasove slišimo v svojem življenju.
Mnogi nam pravijo, kaj moramo
storiti. Toda odločilno za nas
kristjane je, da prisluhnemo
našemu notranjemu glasu vesti, ki
nas neprestano spodbuja k
dobremu in svari pred slabim.

Vprašajmo se ali dovolj prisluhnemo svoji vesti in poskušamo
po njej usmerjati svoje življenje?
Kristus govori o izgubi
zemeljskega življenja. Pa tudi o
pridobitvi večnega življenja, ki
presega vsako ceno zemeljskih
vrednot.

Številka 34

30.avgust 2020

22. N E D E L J A MED LETOM
Tedaj je Jezus rekel
svojim učencem:
»Če hoče kdo hoditi za menoj,
naj se odpove sebi in vzame
svoj križ ter hodi za menoj.
Kdor namreč hoče
rešíti svoje življenje,
ga bo izgubil; kdor pa izgubi
svoje življenje zaradi mene,
ga bo našel.
Kaj namreč koristi človeku,
če si ves svet pridobi,
svoje življenje pa zapravi?
Ali kaj bo dal človek v zameno
za svoje življenje? (Mt 16,24–26)
Zgodba:
KARAVANA

Popotniki, ki so se že veselili dolgega počitka in
zasluženega spanja, so mislili, da se je njihovemu
vodniku zmešalo.
»Pobirati kamne?« so rekli. »Kaj pa bomo počeli s
kamni?«
Samo nekaj jih je naredilo tako, kar je predlagal
vodnik, in nekaj prgišč manjših kamnov spravilo v
torbe.
»Dobro,« je dejal vodnik. »Gremo naprej!«
Ko so po nočnem počitku nadaljevali pot, so bili
preutrujeni, da bi govorili, toda želeli so vedeti, kaj
je pomenil vodnikov nenavadni ukaz.
Ko se je na obzorju prikazalo sonce, se je karavana
spet
ustavila
in
postavili
so
šotore.
Peščica popotnikov, ki je nabrala kamne, jih je sedaj
lahko prvič videla. Osupli od začudenja so zavpili:
»Sreča! Spremenili so barvo. Svetijo se in iskrijo.
To so dragoceni kamni in biseri!«
Toda ta navdušeni občutek je kmalu izginil v žalosti
in potrtosti: »Ko bi le poslušali vodnikov ukaz in
pobrali še več kamenja, kot smo ga.«

PUŠČAVSKA

Karavana je potovala po suhi, peščeni in
mestoma kamniti puščavi. Člani
karavane so zaupali vodniku in
sprejemali njegove odločitve. Posebej
jim je ugajalo, ko je zaradi hude dnevne
vročine odločil, da bodo potovali samo
ponoči in spali podnevi. Neke noči, ko
je bilo potovanje še posebej utrudljivo,
je vodnik nepričakovano zaklical: »Stoj!
Za trenutek se bomo ustavili. Kot ste
lahko opazili, gremo pravkar čez
skalnato pobočje. Svetujem vam, da
naberete čim več kamnov in
kamenčkov. Če boste z njimi napolnili torbe, jih
boste lahko nesli s seboj domov.
Dobro, pojdimo torej ponje,« je nadaljeval in
plosknil z rokama, »imate samo pet minut časa,
potem nadaljujemo.«

Človekovo življenje lahko primerjamo potovanju skozi
puščavo. Potujemo v Božje kraljestvo. Zaupati moramo
našemu vodniku. Četudi kdaj ne razumemo smisla
njegovih zahtev in križev, ki nam jih nalaga, je smisel v
njegovih zahtevah, ki nam jih daje.
Po: P. Ribes, Zgodbe in prilike

Bog nam je dal nedeljo, da se telesno
odpočijemo in se duhovno okrepimo.
Dal nam je en dan v tednu, da se
posvetimo njemu in si vzamemo čas
drug za drugega; da upočasnimo svoj
korak in umirimo svojo dušo; da
prisluhnemo Božji besedi … In danes
nam Jezus v evangeliju pravi: »Kaj
koristi človeku, če si ves svet pridobi,
svoje življenje pa zapravi?«
Ne zapravljajmo svojega življenja.
Odprimo se Božji milosti. Naredimo
nekaj iz njega. Učinkovalo ne bo zgolj
nate, temveč tudi na druge okrog tebe.
To je pot v polnost življenja.
Morda še vedno odmeva v nas – ni
varno hoditi v cerkev, saj se lahko
okužimo. Res je morda. A če
upoštevamo pravila in priporočila, se
nimamo česa bati. Posebej starši –
povabite svoje otroke k rednemu
nedeljskemu bogoslužju, pa tudi sami
pridite z njimi. Nenavadno prazne so
naše cerkve. Mladih in šoloobveznih
otrok nikjer. Tudi staršev ne. Rad pa bi
vam na srce položil, kar sem tudi
povedal v nedeljski misli na Koroškem
radiu na današnjo nedeljo: ''Želim
zlasti z vami, starši, na začetku
novega veroučnega leta podeliti
preprosto, a zelo veliko, če ne kar
usodno duhovno modrost: marsičesa
se lahko naučimo, samo odnosa ne.
Odnose lahko le živimo. Če boste
omogočili, da bo otrok našel in živel
odnos z Bogom, ki je živ in resnično
navzoč, potem ste mu dali največ, kar

je mogoče. Verouk in bogoslužje zato
ni le učenje. Če boste otroka samo
pošiljali k verouku in k sveti maši, bo
to le še eno breme več zase in zanj.
»Vaši otroci niso vaši otroci ...« Znan
izrek. Življenje je veliko večje in
globlje, kot ga slutimo, zato velja
tudi: Vaši načrti z otroki niso samo
vaši načrti.''
Pridite in skupaj slavimo našega
Boga. Na začetku šolskega leta jih
izročimo božjemu varstvu in priprošnji
Device Marije ter svetim angelom.
Prihodnja nedelja je namreč angelska
nedelja.
-----------------------------------------------------------

TEDEN MOLITVE
ZA DUHOVNE POKLICE
Teden molitve se bo začel v nedeljo
6.septembra. Letos skupnega srečanja
za nadškofijo Maribor na Ptujski gori
ne bo, pač pa bodo srečanja potekala
po dekanijah. Ta bodo v soboto
12.septembra. Za našo dekanijo na
Prevaljah ob 9.00 – molitvena ura
Ob 10.00 sveta maša

OZNANILA GLEDE VEROUKA

Škofje so
začetku
katehetom
priporočila

pisali posebno pismo na
katehetskega leta vsem
in veroučiteljem. V njih so

(ki si jih lahko preberete na naši
spletni strani www.jagnje.si ) za izvajanje

letošnjega verouka. Ko bodo uskladili
šolki urnik, se bomo njemu skušali,
posebej pri višjih razredih tudi mi
prilagoditi. Za prvo triado pa tako velja, da
je verouk tudi letos v popoldanskem času.

VPIS OTROK k verouku
V DRAVOGRADU:
Sklenili smo, da bo letošnji vpis
s potrebnimi podatki potekal za
otroke, ki odhajajo v višjo
triado.
Tako bo vpis otrok v prvi razred
možen vsak delovni dan v času
uradnih ur (8.00 do 9.00 ter pol
ure pred večerno sv.mašo torej ob 18.00) v pisarni.
Ostale otroke 2.in3.razreda pa
vpisujemo v sredo 2.septembra
od 17.00 do 18.00 ure v
prostorih učilnice Dravograd.
Vpis v drugo triado
(4,5,6.razred) bo v četrtek
3.septembra od 17.00 do 18.00
ure v veroučilnici Dravograd.
Vpis v tretjo triado (7,8 in
9.razred) pa bo v petek
4.septembra ob 17.00 do 18.00
ure v veroučilnici.
Ob vpisu ne pozabite na
veroučnino. Letos bo dar znašal
40 € za veroučenca (vanj je
vključen liturgični zvezek z
nalepkami). (kjer je več otrok v družini je samo

dokončali. Šele kasneje se bomo
odločili, katero snov bomo uporabili,
ko snov predelamo. To pa ne velja za
prve tri razrede.
---------------------------------------------------------------------------

Vpis otrok za župnijo Šentjanž in
Šempeter pa bo potekal prihodnji
teden po 12.septembru. Razpored bo
objavljen v prihodnji številki glasila
Studenec in na spletnem mestu
www.jagnje.si
Starši prvoobhajancev pa imajo v
Šentjanžu prihodnjo nedeljo po maši,
ki je ob 8.00, krajše srečanje, da se
dogovorimo glede izvedbe prvega
sv.obhajila in verouka zanje.
STIČNA MLADIH
bo letos drugačna, na 34 krajih po
Sloveniji. Tretjo soboto v septembru,
19. 9., v naši bližini v Slovenj Gradcu.
Na spletni strani dobite podrobnosti
in se prijavite. Zaradi razmer so nujne
vnaprejšnje prijave, možne bodo le do
13. 9. Kljub omejitvam bo zelo lep
program. Povej naprej.

za konec

eden prispevek 35 €)

PREVIDNOST – Tako so nas prestrašili s tem
virusom, da v restavraciji v wc-ju vrata
odpiram s komolcem, pokrov na školjki
dvigujem z nogo, s kolenom potegnem vodo,
vrata zapiram z ramo. In ko se vračam skozi
restavracijo, opazim, da sem si pozabil dati
nazaj hlače.

Ker lansko leto nismo predelali vseh
lekcij, zato bomo delovne zvezke

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

