MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 14.marca do 21.marca 2021
ČETRTA
POSTNA
NEDELJA
Papeška nedelja
14.marec

Ponedeljek
15.marec

Torek
16.marec

Sreda
17.marec
Jedrt, red.

Četrtek
18.marec
Ciril Jeruzalemski

Petek
19.marec

SVETI JOŽEF
praznik
Sobota
20.marec

PETA
POSTNA
NEDELJA
Tiha nedelja
21.marec

9.30
11.00
11.00
18.00
18.30

Č – † SLAVICA REK
ŠP – † ALOJZ RAVLAN
ŠT – † ALOJZIJA JEHART in BOGDAN
† ANTON in ANGELA TOMAŽIČ, STANKO GRILC ter MARTINA RAMŠAK
D – † KORBESOVI - križev pot ob 9.10 – pripravijo bralci božje besede
L – † MARIJA PŠENIČNIK in KAREL ter pomrli pri Šuberniku
O – † PETER MORI
Č – † starši PONGRAC
D – † OLGA PODERČNIK

18.00
18.30

Č – † FERDO, MARIJA in MINKA BLAZNIK
D – † družina GNAMUŠ in URŠNIK

18.00
18.30

Č – † IVAN GRACEJ
D – † ALBIN VALENTI - osmina

17.00
18.00
18.30
9.00
11.00
17.00
18.30
11.00
17.00
18.30
8.00

D – razgovor za krst (potrebna je predhodna prijava)
Č – † starši FRANC in MAKS KOTNIK, brat MAKSI in SOR.
D – † FERDO GNAMUŠ – 30.dan
Križ – † JOŽEF ČEH
L – POZABLJENI RAJNI
ŠP – † VIKTOR OŠLOVNIK – vabljeni starši in otroci prvoobhajanci
D – † JOŽEK MERZELJ - križev pot ob 18.10 - župnik
Č – † GOJKO MALENŠEK
ŠT – † IVAN FIŠER - vabljeni starši in otroci prvoobhajanci
D – večerna nedeljska maša:† JOŽE HANJŽE -križev pot – cerkveni pevci
Č – † IVAN MEH – obl. in JELENOVI
† FERKOVI in VRHOVNIKOVI
ŠT – † VIKTOR LEVOVNIK
ŠP – † ŠTEFAN BREZNIK
D – † GABRIJELA PUŠNIK - križev pot ob 9.10 – pripravijo člani Karitas
L – † MARIJA in JANEZ KERT in vsi PRAJZOVI
O – † FRANC KANONIK – 14.obl. in KRISTINA - prvoobhajanci s starši

8.00
8.00
9.30

8.00
9.30
9.30
11.00
11.00

TVOJE IME NA JEZIKU BREZBOŽNEŽA
O, ti, toliko zasmehovani, tvoje ime na ustnicah mlačnega kristjana
zveni tako prisiljeno, bogoskrunsko na jeziku brezbožneža ...Daj, da ti
izkažem čast in spoštovanje. Tvoja ponižnost me gane v dno duše, kakor
veter, ki vzvalovi vodno globino. A spregovori mi še kako drugače, ne le v
tem skrivnostnem molku! Razkrij mi svoje obličje, v tem delu mi ga
razodeni, naj te ne prikazujejo le mavčni kipi in papirnate podobe. Zaživeti
moraš, v resnici moraš zaživeti v mojem srcu, pod mojim peresom ...
pesnik Francis James
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod.
e-naslov: igor.g@rkc. Mobi: 041 319-440;

Številka 11

14. marec 2021

ČETRTA POSTNA NEDELJA
Bog namreč svojega Sina
ni poslal na svet, da bi svet sodil,
ampak da bi se svet po njem rešil.
Kdor vanj veruje, se mu ne sodi;
kdor pa ne veruje, je že sojen,
ker ne veruje v ime edinorojenega
Božjega Sina.
Sodba pa je v tem,
da je prišla luč na svet in so ljudje bolj
ljubili temò kakor luč,
kajti njihova dela so bila hudobna.
Kdor namreč dela húdo,
sovraži luč in ne pride k luči,
da se ne bi razkrila njegova dela.
Kdor pa se ravna po resnici,
pride k luči, da se pokažejo njegova
dela, ker so narejena
v Bogu.«(Jn3,17–21)

Na potovanju po puščavi so
prišle med ljudstvo kot Božja
kazen strupene kače. Mojzes je
po Božjem naročilu ulil iz brona
kačo in jo nato obesil na drog.
Kdor je bil pičen, pa je pogledal
kačo, je bil rešen smrtne
nevarnosti. To podobe je Jezus v
pogovoru
z
Nikodemom
preobrnil nase. Vedel je namreč,
da ga čaka smrt na »drogu«, to
je na križu, in da bo njegova
smrt rešitev človeštva, kakor je
bila kača na drogu rešitev za
Božje ljudstvo v Mojzesovem
času.
Po: Molimo s Cerkvijo, B-2, IV/2

LUČ
Kjer je Luč, je prižgano tudi
upanje!Roka se oprime dlani,
zamere so pozabljene, v dušah se
prižiga ljubezen, ki išče bližino.
Kdor je poln Luči, razsvetljuje
temo,odkriva nove možnosti in
drugačne poti. Z Lučjo v sebi
spoštujemo tišino. Če bi hodili kot
sence po temnih poteh, se ne bi
vznemirjali, saj tema ne moti
teme.

Že droben plamen vzbudi pozornost,
zastavlja vprašanja in zahteva
odgovore, kaj šele sijaj neugasljive
Luči. Kjer gori luč, je tema poražena.
Vse postaja jasno, čisto, pregledno,
obsijano s svetlobo, postavljeno v
jasnino presoje. Luč zmaguje temo.
Betka Vrbovšek, Gospod, povsod vidim Tebe

------------------------------------------------------

V letu sv. Jožefa
Na praznik Brezmadežne 2020 je
papež Frančišek napovedal leto
svetega Jožefa. Zakaj je izbral ravno

sv. Jožefa?Papež je svojo odločitev
pojasnil v pismu Z Očetovim srcem.
Nedvomno je močan povod 150letnica razglasitve sv. Jožefa za
zavetnika vesoljne Cerkve. Drugi
razlog vidi papež v pandemiji. Ta
nam je dala razumeti pomen ljudi, ki
so podobno kot sv. Jožef neopaženi,
daleč od pozornosti, a vendar prisotni
in vsak dan potrpežljivo vlivajo
upanje.
Papež izpostavlja nekatere lastnosti
sv. Jožefa: »On je iz svojega življenja
naredil darovanje samega sebe v
ljubezni. V njem je Jezus videl Božjo
nežnost. Tudi Jožef je podobno kot
Marija izrekel svoj 'Zgodi se!' in
sodeloval pri skrivnosti odrešenja.«
Papež izpostavlja predvsem Jožefove
očetovske lastnosti.
Čeprav marsičesa ne razume, sprejme
Marijo in hkrati z njo tudi Božjo voljo
zase. »Je pogumen in ustvarjalen
oče. Od njega se moramo naučiti
ljubiti Cerkev in uboge, pravi
papež.
Kot oče nas tudi uči, da ima delo
vrednost,
da
omogoča
dostojanstvo družini. Jožefa
postavlja za zgled očetom, ki to
postanejo ne z rojstvom otroka,
ampak ko se odločijo, da
sprejmejo skrb za otroka in
prevzamejo odgovornost zanj.
Jožefa postavlja tudi za zgled
pravega
očetovstva
vsem
voditeljem v družbi in v Cerkvi«
Objava
iz radio.ognjisce.si

»Tesar iz Nazareta zna problem
spremeniti v priložnost, ker vedno
daje
prednost
zaupanju
v
Previdnost«. Spoprijema se »s
konkretnimi
problemi«
svoje
družine, tako kakor vse druge
družine na svetu.
Sv. Jožef, Jezusov in Marijin
varuh, »ne more drugače, kot da
je
varuh
Cerkve«,
njenega
materinstva
in
Kristusovega
telesa: vsak v potrebi, revež, trpin,
umirajoči, tujec, jetnik, bolnik je
»Dete«, ki ga Jožef varuje in od
njega se moramo naučiti »ljubiti
Cerkev in uboge«.
Papež Frančišek

Sveti Jožef:
Zakoniti Marijin mož. Kakšna plemenita
duša, kakšna močna osebnost! Vzor vseh
mož in očetov. Ko sta si stala nasproti z
Marijo, ki je bila na poti materinstva, a on
ni vedel za skrivnost učlovečenja –kaj se je
dogajalo v njegovi duši?Iskal je najbolj
plemenito rešitev. A Bog ga je prestregel.
Vrnil se je in do svoje smrti zvesto
izpolnjeval sveto nalogo kot Marijin mož in
kot Kristusom varuh. Čudoviti trikot
milosti. Tako umetnino more zamisliti in
ustvariti samo Bog. Če bi možje in očetje s
problemi zakonskega življenja ob tem
vzoru rasli v krščanski osebnosti, koliko
srečnih družin bi imeli!
Po: Molimo s Cerkvijo

RADIJSKI MISIJON
bo letos od 21. do 27. marca. S
svojimi razmišljanji v osrednjih
dnevnih govorih (ob 17.00) bodo
sodelovali: škof Jurij Bizjak, Tone
Gnidovec, s. Marina Štremfelj,

Gabriel Kavčič, s. Anja Kastelic,
Ervin Mozetič in p. Igor Salmič.
V kratkih govorih, svetovalnici in
pogovorih bodo sodelovali še
drugi duhovniki, redovniki,
redovnice in laiki. V tem času bo
priložnost tudi za spoved.

»Domača naloga« v tem tednu:
Ta teden se postim v besedah o
drugih. Odrečem se opravljanju
in vsakemu širjenju sodb o
drugih.

OB POGREBU VALENTI ALBIN-a iz
Dravograda so darovali za sv. mašo:
Kaiser Anica z družino – 2 sv.maši,
Mija Dolinšek; cerkveni pevci.
---------------------------------------------------Na kvatrno nedeljo ste darovali za
bogoslovje in semenišče: Dravograd 70
€, Šempeter 61 €, Ojstrica 9 €, Št.Janž 7
€, za Črneče in Libeliče ni podatka.

Za konec še nekaj šal:
STVARITEV SVETA–
Mali Erik: »Očka, kako je Bog lahko
ustvaril svet v enem tednu?« –»Očka:
»Ker ni bil odvisen od uradnikov in
obrtnikov.«
JABOLKA–
V
župnijskem
sadovnjaku
so
zmanjkovala jabolka. Župnik obesi
listek z napisom: »Bog vse vidi« –
Naslednji dan župnik vidi pripis: »Vidi
že, toda ne tožari.«
ČEZ NEKAJ LET:
Hčerka: »Oče, kje sta se vidva z mamo
spoznala?« Oče: »Na hitrem testiranju.«

