MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 6.septembra do 13.septembra 2020
23.
NAVADNA
NEDELJA

8.00
8.00
9.30

Č – † JAKOB GOLJAT
ŠT – V ZAHVALO In ZA SREČNO VOŽNJO
ŠP – † KATJA JAVORNIK in SOR
† FERDO ROGER – 1.obl.
† MAKSIMILJAN MAROT - osmina
D – † ŠTEFKA ODER – 1.obl. /blagoslov obnovljenega glavnega oltarja/
L – † MARICA REBERNIK
Duh – lepa nedelja: † JOŽE,ALEŠ, ZALIKA in rajni POVŽEVI
† JOŽEF MATIJA, JOŽEF OTT in pomrli pri LEDINEKU

6.september
ANGELSKA
NEDELJA

9.30
11.00
11.00

Ponedeljek

18.00
18.30
9.30
11.00
18.30

Č – † KRISTINA KANONIK
D – † FRANC PRAVDIČ
Križ – PO NAMENU
L – † ALOJZ SAJEVEC
D – † starši LOČIČNIK

7.30
18.00

D – † starši in sorodniki REBERNIK
Č – † IDA -11.obl. in KONDRAD in starši FERK

18.00
18.30
9.00
18.30

Č – † AMALIJA MORI
D – † ZALA GNAMUŠ – 11.obl.
Križ – V DOBER NAMEN
D – † FRANC REK

9.00
10.00
11.00
18.30
8.00

Prevalje: dekanijska molitvena ura za duhovne poklice
Prevalje: maša ZA DUHOVNE POKLICE
L – † MARIJA FINK in BENO /krstno slavje/
D – nedeljska večerna maša: † KATICA KOKOLJ
Č – † starši KADIŠ in č.s.MARIJA
† VINKO RAPUC – 2.obl.
ŠP – † LJUDMILA DOLER in rajni JURČIČEVI
ŠT – † DRAGO VINŠEK – 1.obl.
† MATEJ TROP – 3.obl. – r
D – † MATJAŽ KREVH
L – † IVICA RING in pri hiši pomrli
O – † MIRKO MORI

7.september

Torek
8.september
MARIJINO
ROJSTVO

Sreda
9.september
Peter Klaver

Četrtek
10.september

Petek
11.september

Sobota
12.september
Marijino ime

24.
NAVADNA
NEDELJA
13.september

8.00
9.30
9.30
11.00
11.00

Duhovna misel: Kako naj
ravnamo s tistimi, ki so krenili na slaba
pota? Ljubite človeka!
Bratje, ne dajte se prestrašiti
zaradi greha ljudi, ljubite človeka tudi v
njegovem grehu, kajti to je enako Božji
ljubezni in je vrhunec ljubezni na
zemlji... Pogosto se nemočni ustavimo,
posebno če vidimo grehe ljudi, in se

vprašamo: Ali naj poskusim s silo ali s
ponižno ljubeznijo?
Odloči se vedno za ponižno
ljubezen. Kdor se je enkrat za vselej
odločil zanjo, bo lahko premagal ves
svet. Ljubeča ponižnost je strašna moč,
najmočnejša od vsega; ni ničesar, kar bi
ji bilo enako.

Štev. 35

6.septem. 2020

23. N E D E L J A MED LETOM
Povem vam tudi:
»Ako se na zemlji dva
izmed vas zedinita
v kateri koli prošnji,
jima bo moj Oče,
ki je v nebesih, vse storil.
Kajti kjer sta dva ali so trije
zbrani v mojem imenu,
tam sem jaz
sredi med njimi.« (Mt 18,19–20)

Obstoj angelov si je treba razlagati
podobno kakor obstoj ljudi: razlog za
njihovo bivanje je Božja ljubezen; Bog,
ki je sam v sebi neskončno srečen, hoče
stvari narediti deležne svoje popolnosti in
svoje notranje sreče. V bogoslužju je v
četrti evharistični molitvi v hvalospevu
Očeta lepo rečeno: »Samo ti si dober, ti si
vir življenja. Zato si vse ustvaril, da bi

ANGELSKA NEDELJA
Češčenje angelov varuhov naj ne bi
bila samo otroška pobožnost; odrasli
kristjani angelov varuhov nič manj ne
potrebujemo — in po besedah sv.
Bernarda jim dolgujemo “spoštljivost
za
navzočnost,
vdanost
za
dobrohotnost, zaupanje za varstvo”.
Premnogim kristjanom je bila in je še
danes misel na angele varuhe v veliko
oporo pri resnem prizadevanju za
življenje po evangeliju. Tako
zveličavna misel na Božjo navzočnost
prav povsod dobi ob misli na
navzočnost angela varuha tem večjo
živost. Sv. Bernard vzklika: »Pazi nase!
Kajti ob vseh tvojih potih ti stojijo ob
strani angeli, kakor jim je bilo ukazano.
V vsakem prenočišču, v vsakem kotičku
imej spoštovanje pred svojim angelom!
Kako neki bi si upal storiti v njegovi
navzočnosti kaj takega, česar bi si ne
upal storiti v moji navzočnosti?«.

(kip angela na Dobrovi)

svoje stvari napolnil z blagoslovom in da
bi mnoge razveselil s sijajem svoje luči.
Pred teboj stoje neštete množice angelov,
ki ti noč in dan služijo, gledajo slavo
tvojega
obličja
in
te
nenehno
poveličujejo. Z njimi te tudi mi veselo
slavimo in po našem glasu vse stvarstvo
pod nebom.«
Anselm Grün

TEDEN MOLITVE
ZA DUHOVNE POKLICE
Danes začenjamo teden molitve za
duhovne poklice. Iz meseca aprila smo
ga zaradi epidemije morali prenesti v
ta septembrski teden. Molitev za
duhovne poklice namreč ne more
prenehati. In ne sme. Potrebe po
duhovnih poklicih so zelo velike. Pa ne
gre zgolj samo za nove duhovnike, pač
pa za spekter sodelavcev pri
župnijskem delu. Drugače pač župnija
stagnira, če ne celo hira. Saj vidite, da
tam kjer ni rednega bogoslužja, vse
nekako tone v ‘sivino’ odnosov. Vsak
skrbi in živi le še zase, za svojo družino.
Župnija postane breme ali pa nas ne
zanima. Žalostno je tako, a če ni
duhovnika, ki stvar žene dalje, je
pogosto duhovni utrip povsem zastan.
Zato je potrebno imeti zveste in
zagnane sodelavce, ki bdijo nad
duhovnim utripom v župniji.
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
Pri mašah v tem tednu molitve bomo
15 min. pred mašo izpostavili
Najsvetejše in bo do maše molitev
rožnega venca za nove duhovne
poklice. Pridite v večjem številu k tem
mašam. Gotovo bomo s svojo
vztrajnostjo izmolili kakšen duhovni
poklic. Verjemimo v to!

VPIS OTROK k verouku
V ŠENTJANŽU:
Sklenili smo, da bo letošnji vpis
s potrebnimi podatki potekal za
otroke, ki odhajajo v višjo
triado.
Tako bo vpis otrok za
Šentjanske otroke v prvi razred
možen vsak delovni dan v času
uradnih ur v Dravogradu (8.00
do 9.00) Kdor pa takrat ne
more, naj vpiše otroka
popoldan in sicer v torek
9.septembra od 17.-do 18.00 v
učilnici Šentjanž.
Tudi vpis otrok 2.in3.razreda bo
ob enaki uri v sredo
9.septembra od 17.00 do 18.00
ure v prostorih učilnice
Šentjanž.
Vpis v drugo triado
(4,5,6.razred) bo v četrtek
10.septembra od 17.00 do
18.00 ure v veroučilnici
Šentjanž.
Vpis v tretjo triado (7,8 in
9.razred) pa bo v petek
11.septembra od 17.00 do
18.00 ure v veroučilnici
Šentjanž.

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
eden prispevek)
---------------------------------------------------------------------------

Razpored verouka bo objavljen tudi na
spletnem mestu www.jagnje.si ko
uskladimo urnike s šolskim.
Starši prvoobhajancev Šentjanž in
Šempeter imajo danes po jutranji maši
krajše srečanje, da se dogovorimo
glede izvedbe prvega sv.obhajila in
verouka zanje. Prvo srečanje bo ta
torek ob 16.00 uri v Šentjanžu.
Naslednje srečanje oz.verouk za
prvoobhajance bo v petek ob 16.00 uri.

STIČNA MLADIH
bo letos drugačna, na 34 krajih po
Sloveniji. Tretjo soboto v septembru,
19. 9., v naši bližini, v Starem trgu.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.

p.Milan Bizant DJ

V zadnjih treh letih, ko sem bival v
Radljah, sem prihajal, kadar sem mogel,
maševat v župnije Pastoralne zveze
Dravograd.
S septembrom se selim v Ljubljano, kjer
bo moje novo poslanstvo v domu
duhovnih vaj, ki ga vodimo jezuiti.
Zahvaljujem se vsem vam za srečevanje
pri sveti maši, pri spovedi; tudi kak
pogreb in kak krst je bil; pa biblična
skupina. Bile so še kake druge priložnosti
srečevanja. Lepa je izkušnja, da smo drug
drugemu sopotniki na poti vere. Hvala
vam za zavzetost v življenju iz vere v
Kristusa. Želim vam vsem, naj bo vaše
srce še naprej odprto Bogu. On je naša
trdna skala. Božjega blagoslova na vse.

za konec
OPOZORILO - Pred šolo je bil na
cesti napis z opozorilom: »Pazite, da
ne povozite otrok!«
Z otroško pisavo je bilo pripisano:
»Počakajte na učitelje!«
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod.
e-naslov: igor.g@rkc.si

