MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 11.oktobra do 18.oktobra 2020
28.
NAVADNA
NEDELJA
11.oktober
Sklep Tedna
za življenje

Ponedeljek
12.oktober
Maksimilijan,m.

Torek
13.oktober

Sreda
14.oktober

Četrtek
15.oktober
Terezija Velika,
cerkv.učit.

Petek
16.oktober
Marjeta Alakok,
red.

Sobota
17.oktober

29.
NAVADNA
NEDELJA
18.oktober
Misijonska
nedelja

9.30
11.00
11.00

Č – † DOROTEJA STOPORKO
ŠP – † ŠTEFAN BREZNIK
ŠT – † HELENA in FORTUNAT POPLAS - r
† ŠTAHER HELENA – obl. in JOŽE
† DRAGO VINŠEK
D – † IVICA VOLIĆ
L – † LEOPOLDINA in FRANC HRIBERNIK
Ojstrica – zahvalna nedelja: † JOŽEF VAJKSLER – 30.dan

18.00
18.30
18.00
18.30

Č – † KRISTINA KANONIK
D – † RUDI KALIŠNIK
Č – † INGA KOTNIK - osmina
D – † ELIZABETA POGOREVC

7.30
17.00

D – PO NAMENU ZA BIRMANCE
L – † JOŽE GLINIK

17.00
18.00
18.30

D – razgovor za krst /starši+botri)
Č – † ANTON IN TEREZIJA LESKOVEC, za ZDRAVJE IN V DOBER NAMEN
D – † JOŽEFA FERENČAK – 1.obl. - r

9.00
16.00
18.00
18.30
17.00
18.30

Križ – V DOBER NAMEN
L – † MARICA REBERNIK
Č – † ADOLF in MARIJA FLIS
D – † ALOJZ ČERU
L – † DANICA RUS in FRANC
D – nedeljska večerna maša: † JANEZ PETREJ

8.00
8.00

Č – † GABROVČEVI in IVANKA MLAKAR
ŠT – † IVAN KOTNIK – 7.obl. - r
† URŠULA in PAVEL KAC – r
† BRANKO KRIVEC – 8.obl. in VIDA KRIVEC - r
ŠP – žive in rajne druge ROŽE ROŽNEGA VENCA
D – ZA ZDRAVJE
L – † STANISLAVA PRILASNIK – 13.obl. in pri hiši pomrli
Ojstrica – † VIDA LORBER

8.00
8.00
9.30

9.30
9.30
11.00
11.00

DUHOVNI PREBLISK:
Apostol Pavel je bil ganjen nad dobroto
Filipljanov in se jim je zahvalil, ker so mu
pomagali v njegovi stiski.
Če povabimo koga na kosilo, mu
med vrsticami izrazimo, da ga cenimo in
da nam nekaj pomeni. Toliko bolj smo
tudi prizadeti, če se opraviči ali pa naše
povabilo preprosto odkloni. Če se to

zgodi večkrat, se navadno medsebojni
odnosi ohladijo.
Mi kristjani smo vsako nedeljo in
praznik povabljeni k mizi božje besede in
evharistije. Veliko ljudi se izgovarja, da
ne uspejo priti, ker imajo druge
obveznosti.
Toda vsakdo, ki se zaveda, kdo je
gostitelj in kakšen pomen ima to za nas,
daje to povabilo v svojem življenju na
prvo mesto.

Štev. 40

11.oktober 2020

28. N E D E L J A MED LETOM
Nato je rekel
svojim služabnikom:
›Svatba je pripravljena,
toda povabljeni
je niso bili vredni.
Pojdite torej na križišča
in povabite na svatbo,
kogar koli najdete.‹
Služabniki so odšli na potí
in zbrali vse, ki so jih našli,
hudobne in dobre,
in svatovska dvorana
se je napolnila z gosti.
(Mt 22,8–10)

Gospod nad vojskami bo na Síonski
gori pripravil vsem ljudstvom gostijo s
sočnimi jedmi, gostijo z žlahtnimi vini,
s sočnimi in okusnimi jedmi, s
prečiščenimi žlahtnimi vini. (Iz 25,6)

»Kakšen je raj?«

Temu vprašanju se ne moremo upirati,
tudi če vemo, da raj ni kakšen kraj,
temveč način bivanja. Je Bog.
Sveto pismo govori o raju v različnih
prispodobah, ne zato, da bi si ga tako
predstavljali, temveč da bi zaslutili, kaj
je.
Ena najlepših je prispodoba velike
gostije za vsa ljudstva.
Govori nam, da raj pomeni okušati, za
vedno in na najvišji možni stopnji, tisto
srečo, ki jo občutimo na gostiji zaradi
njene prazničnosti, prijateljskega
vzdušja in vedrega razpoloženja.
Ta prispodoba je še posebej pomeljiva,
ker je Jezus izbral prav gostijo kot
znamenje in pripomoček za svojo
navzočnost, navzočnost vstalega od
mrtvih, »prebivalca« raja med nami.
Vsaka sveta maša je odblisk nebes in
vabilo, naj življenje
spremenimo v raj, tako
da vnesemo vanj prvine
gostije: bratstvo, mir,
praznovanje.
Še več: vsaka sveta
maša je kos opeke za
raj. Ko se hranimo z
vstalim Kristusom, vnašamo v sebe in v
svoje življenje vnaprejšnje okušanje
raja, ki nas čaka.
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Zahvalna nedelja v Dravogradu

Za nami je TEDEN ZA ŽIVLJENJE

Tudi letos smo na prvo nedeljo v
oktobru (4.10.) v Dravogradu obhajali
zahvalno nedeljo. Že okrasitev cerkve
nas je ob prihodu spomnila, da
praznujemo zahvalno nedeljo.
Na predvečer nedelje smo jo pripravili
starši družinskega verouka ter na
Marijinem oltarju člani Karitas.

Od 4. do 11. oktobra je v Sloveniji
potekal Teden za življenje 2020 pod
geslom »Da bi si bili dobri sopotniki na
poti v prihodnost.« (nadškof dr. Alojzij Šuštar)
Človek je bitje, ki je na poti. Na poti
uresničevanja življenjskega smisla,
cilja, upanj in sanj. Na tej poti so
človeku dani drugi kot sopotniki. Na
tej poti tudi sami iščemo druge.
Učimo se živeti drug z drugim. Učimo
se živeti za Drugega. Ko letos mineva
100 let od rojstva dr. Alojzija
Šuštarja, njegova duhovna dediščina
zelo aktualno nagovarja vse nas, ki
živimo v deželi pod Triglavom. S
svojim zgledom in svojo besedo nas
tudi danes vabi, da bi si bili dobri in
plemeniti sopotniki na skupni poti, ki
se je pred 30 leti odprla pred nami, z
njegovo veliko pomočjo.

Nedeljsko sodelovanje je bilo s strani
staršev in otrok družinskega verouka
res zgledno. S prihodom k oltarju smo
pričevali, da držimo skupaj, da želimo
v imenu vsega dravograjskega občestva
izraziti prisrčno zahvalo Bogu za vse
prejete dobrine tega bogatega leta. Bog
je bil po naši materi naravi letos
izredno
darežljiv.
Zahvalili
pa
smo se tudi za
duhovne
darove
letošnjega leta.
Tudi za čas
korone, ki nas
je povezal in
dal
nova
spoznanja za našo duhovno zrelost v
prihodnje. Prav pa je, da smo se
zahvalili tudi drug drugemu, ker
velikokrat pozabimo na to zahvalo in se
nam
opravljene
stvari
zdijo
samoumevne.
Zofija M.

Molitev za življenje
Najsvetejša Sveta Trojica, verujemo, da so
vsa človeška življenja ne glede na telesno
stanje dragocena in sveta, ker prihajajo od
Tebe. Uči nas, da bomo vrednotili svoje
življenje, ga varovali, ohranjali in razvijali.
Pomagaj nam v ubogih, slabotnih, bolnih,
telesno prizadetih, starejših in umirajočih
videti Kristusov obraz. Amen.

MISIJONSKA NEDELJA
Letošnje
obhajanje
misijonske
nedelje bo potekalo 18. oktobra
2020. Ob tej priložnosti bo tudi
nabirka za misijone, ki se izvaja po
vsem svetu. Zbrani darovi bodo
poslani na sedež Papeških misijonskih
družb v Rim, kjer jih bodo namenili za
potrebe v misijonskih deželah.
Letošnja poslanica papeža Frančiška
za
misijonsko
nedeljo
je
osredotočena na poslanstvo, in sicer
poslanstvo vseh kristjanov. Ker veliko
večino Božjega ljudstva tvorijo laiki,
je letošnji poudarek namenjen ravno
vam. Molitvena ura je posvečena dr.
Janezu Janežu, prvemu slovenskemu
laiškemu misijonarju.

Sv. maši sledijo predstavitev nove
knjige o misijonarju dr. Janezu
Janežu, ogled njegove spominske
sobe ter predavanje msgr. dr. Antona
Jamnika. Na voljo za ogled bo tudi
»potujoča misijonska razstava«.
-------------------------------------------------Molitev za zdravje v času epidemije
koronavirusa COVID-19
Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal
vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in
sestram, ki že nosijo križ bolezni in so
preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in
zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do
bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej
odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu
daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo
zahvaljevati. Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za
nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

-------------------------------------------------Ob smrti INGRID KOTNIK iz Črneč
6.10.2020 so darovali za 10.svetih in
sicer: hčerka Betka z družino, Tone Kotnik z
Osrednje
praznovanje misijonske
nedelje bo letos potekalo v ljubljanski
nadškofiji v župniji Sv. Helena Dolsko. Program se začne ob 14.30 z
molitveno uro, ob 15.00 pa sledi
slovesno bogoslužje, ki ga bo vodil
upokojeni koprski škof msgr. Metod
Pirih ob somaševanju z ljubljanskim
pomožnim
škofom
msgr.
dr.
Antonom Jamnikom in drugimi
duhovniki.

družino, Irena Meričnik z družino, Rozalija
Podbrežnik z družino, družina Žaucar, Franci
Kotnik, Borut z družino, družina Makshofer,
Marija z družino ter Koronarni klub Črneče

Gospod, daj pokojni večni mir in
pokoj in večna Luč naj ji sveti.
HVALA VSEM ZA DAROVANE
MAŠE in molitve na pogrebu.
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod.
e-naslov: igor.g@rkc.si

