
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 13.junija do 20.junija 2021 
 

ENAJSTA 
NEDELJA 

MED LETOM 
13.junij 

Sv. Anton 
Padovanski 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

Č – † SLAVICA REK   
ŠP – † VIKTOR OŠLOVNIK   
D – lepa nedelja s procesijo: † JOŽE HANJŽE    
ŠT – † MARIJA PRIKERŽNIK in IVAN /gostja s.Štefka iz CDP Maribor) 
L – † ANTON PESIČER, SOR. in pri hiši pomrli 
O – † KRISTINA PRESEČNIK 
   

 

Ponedeljek 
14.junij 

18.30
19.00 

D –  ZA ZDRAVJE v družini         
Č –  ZA DUHOVNE POKLICE   

Torek 
15.junij 

Vid, muč. 

17.00 
18.30 
19.00 

L – † MIHA ULCEJ, RUDI STAMIC in pok.JAKLNOVI 
D – †  KATICA KOKOLJ                                   
Č – † SLAVICA REK 

Sreda 
16. junij 

6.30 
6.30 

D – † ELIZABETA POGOREVC  /dekanijska rekolekcija v Beli krajini/ 
Č –  VERNE DUŠE        

Četrtek 
17. junij 

17.00 
17.00
18.30
19.00 

D – razgovor za krst /starši+botri/   
L – † ALENKA PRIMOŽIČ - osmina 
D – ZA ZDRAVJE in BLAGOSLOV ob 18.r.d. hčerke         
Č – † HELENA VERŽUN in SOR.   

Petek 
18.junij 

 

9.00 
17.00 
18.30 

Križ – † HILDA in MIROSLAV ČAS in URŠKA KRIŽOVNIK 
L – † MIHA ULCEJ        
D – † IGNAC, TOMISLAV in APOLONIJA SLAVIČEK                                    

Sobota 
19.junij 

Nazarij, prvi 
koprski škof 

11.00 
14.00
17.00
18.30 

ŠP – krstno slavje (Kaja Hanjže)    
O – spoved prvoobhajancev 
L – PO NAMENU v ZAHVALO -zlata poroka Jože in Angela Mavrel  
D – sobotna nedeljska maša: † IVAN PUŠPAN in starši 
                                                     † FERDO KALIŠNIK – 5.obl.          

 
DVANAJSTA 

NEDELJA 
MED LETOM 

20.junij 
Pri mašah 

blagoslov SLO 
zastav in krajši 

kulturni program 

8.00 
8.00 

 
9.30 

 
9.30 

11.00 
11.00 

Č – † INGA KOTNIK  /krst Ele Kotnik/  
ŠT – lepa nedelja: † TOMAŽ BUKOVC – obl. in TONČKA  
                                     ter STANKO BUKOVC     
D – † JANKO BOŽIČ (r.d.) 
       † IVICA VOLIĆ  (krstno slavje Žan Ledinek)  
ŠP – † TILEN BOŽIČ 
L – † FRANC HUDEJ – 18.obl.  
O – lepa nedelja in prvo sveto obhajilo ter blagoslov obnovljenega 
premičnega oltarja ter kipca Marije: maša † ANTON in KRISTINA   
                  RAVNJAK ter PO NAMENU PRVOOBHAJANCEV in staršev  

DUHOVNA MISEL: Vsakdo izmed nas ve, da 
če posadi želod v zemljo in če potrpežljivo čaka 
nekaj let, se iz majhnega začetka razraste 
mogočno drevo, hrast. Toda nihče ne ve, kako? 
Posebej nenavadno je še to, da ima tako orjaško 
drevo tako skromen začetek. 

Jezus pravi, da se nekaj podobnega 
dogaja z Božjo besedo, ki je vsajena v naša srca, v 
naš svet. Začetek je skromen, toda če potrpežljivo 
čakamo, se lahko razvije v nekaj velikega. Če 
hočemo nekaj spremeniti v svetu, v katerem 

živimo, moramo nekje začeti. Čeprav bo ta 
začetek zelo majhen in pičel ter se bo zdel neopa-
zen, je vendar pomembno, da ga naredimo. 
Zahteva je, da znamo čakati in da smo potrpežljivi. 
Imamo občutek, da nismo v življenju nič ustvarili 
ali naredili, ko takoj ne vidimo sadov svojega dela. 
Dovolj je, če smo zasejali seme, če smo naredili 
začetne korake in mnoge stvari drugače razvijajo 
kot doslej. 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc. Mobi: 041 319-440; 

mailto:igor.g@rkc


Številka 24        13. junij 2021 
 

 ENAJSTA NEDELJA MED LETOM 
In govoril je:  

»Z Božjim kraljestvom je kakor s človekom,  
ki vrže seme v zemljo. 

Zemlja sama od sebe poraja najprej bilko,  
nato klas in končno žito v klasu.  

Ko pa sad dozori,  
hitro zamahne s srpom,  
kajti prišla je žetev.« 

(Mr 4, 26.28-29) 

  
Od naše pripravljenosti in Božje 

milosti je odvisno, kaj se zgodi s 

klico vere, ki jo prejmemo 

kristjani pri zakramentu svetega 

krsta. Ostane kot gorčično zrno 

ali celo odmre. Lahko pa se 

razraste kot mogočno drevo, ki 

nudi mnogim zavetje. 

Vredno se je truditi za rast vere, 

kolikor je v naši moči. 

Vsak dan znova prosimo Boga 

za vir vsega dobrega.  
 
 

Jezus pripravlja prihodnost, Božje 
kraljestvo, vendar ve, da sodobnikom 
ni moč točno opisati prihodnosti, ker 
ti poznajo samo slike in besede iz 
sedanjosti. Tako nastanejo njegove 
prilike ali prispodobe. To so kratke in 
enostavne zgodbice, ki si jih lahko 
vsakdo zapomni. A za lahko 
razumljivimi prizori iz vsakdanjega 
življenja se skrivajo globlji pomeni. 
Le-ti so kakor sloji rude v rudniku; že 
dnevni kop se splača, vsako 
prodiranje v globino pa je še 
privlačnejše. Zato morejo  ljudje vseh 
rodov in časov Jezusove prilike 
razumeti, čeprav jih hkrati nihče ne 
more doumeti do kraja. V njih – kot v 
zdravem semenju – morejo neodkriti 
pomeni preživeti stoletja 
nerazumevanja, da nato vzklijejo, ko 
za to dozorijo pogoji.  

   

   



Resnična ljubezen je tisto seme, ki 

umira, da lahko rojeva novo,  

da lahko zraste nekaj, kar lahko 

ponovno rojeva ljubezen … 
 

Največja ljubezen je, pravi Jezus,  

kadar je človek pripravljen umreti 

za drugega.  

Ko stavi na svoje izničenje, da bi mogel 

prijatelj živeti. Ko prekine vezi s svetom, 

da bi jih obdržala brat in sestra,  

da lahko uživata lepoto bivanja.  

Njemu pa je vse vzeto. Družina, 

domačija, kraj, celo vera v pravičnost in 

človeškost. Kajti če bi obstajala, mu ne bi 

bilo treba zastaviti svojega življenja.  

Tako pa žrtvuje samega sebe, da je 

zadoščeno človeški okrutnosti.  

Navalu greha, ki se mu ni mogoče 

zoperstaviti in zahteva žrtveno jagnje. 

Ljubezen je torej v svojem bistvu 

podaritev samega sebe. Je popolnoma 

čista in lepa, a nezavarovana in ranljiva.  

Nima trdnjave in prostora, kamor bi se 

zatekla v uri darovanja.  

Živi edinole iz Jezusovega navdiha, 

njegovega zgleda, zato ne potrebuje 

zemeljskih čet in vojaške moči.  

Njena trajna veljavnost 

se napaja iz Božjih 

korenin.  

Gradi oblast v notranjosti 

srca in vlada na veke.  

Tudi če človeka, ki se 

daruje, ubijejo, njegova 

ljubezen ostane.  

Kot veličastno dejanje 

ostaja znamenje 

nepremagljivosti,  

vidno daleč naokrog in 

slišno do desetega 

kolena. 

Po: P. Millonig, Zasidran v veri 
 

Gorčično zrno imamo za najmanjše 

med semeni. Čeprav je tako majhno, 

pa je polno življenja, saj potem ko se 

razpoči, požene kalček, ki je 

sposoben predreti površino zemlje, 

priti do dnevne svetlobe ter rasti vse 

dokler ne 'postane večje od vseh 

rastlin na vrtu' (prim. Mr 4,32). 

Slabost je namreč moč semena, to 

da se razpoči, postane njegova 

sposobnost. Takšno je Božje 

kraljestvo: človeško gledano je 

majhna resničnost, ki jo sestavljajo 

ubogi v srcu, nadalje tisti, ki ne 

zaupajo v svojo moč, temveč v moč 

Božje ljubezni, ter tisti, ki niso 

pomembni v očeh tega  sveta. Pa 

vendar ravno po njih prodre 

Kristusova moč in preoblikuje to, 

kar je na videz nepomembno. 

Podoba semena je Jezusu še posebej 

pri srcu, ker tako dobro izrazi 

skrivnost Božjega kraljestva. 
 

Po: Benedikt XVI. 

 

 

 

 

 

 



Konec maja je bil evropski teden 

mladih. Osrednja tema je bila "Naša 

prihodnost je v naših rokah!" In to 

drži, še zlasti, kar zadeva digitalne 

medije. Mladi jih obvladajo veliko 

bolje kot starejši. Med epidemijo si 

tudi verske vzgoje brez pametnih 

telefonov ne znamo več predstavljati. 

Poslovni modeli digitalnih 

dobičkarjev pa segajo vedno globje v 

našo zasebnost, nas radikalizirajo in 

manipulirajo z nami. Posledice so 

zlasti vidne pri otrocih in mladih, ki 

so v razvoju. Kako prepoznati pasti 

pametnih telefonov, da ne postanemo 

zasvojeni? Kdo bo v prihodnje 

pameten, mi ali telefoni? 

 
 
 

Samostojna Slovenija praznuje 
V Arboretumu bodo praznovali   

30 let Slovenije 
V Arboretumu Volčji Potok se bo v 
naslednjih mesecih zvrstilo kar nekaj 
dogodkov. Med drugim bo od sredine 
avgusta na ogled cvetlična razstava 
ob 30-letnici samostojnosti Slovenije.  
 Radio Ognjišče pa na sam dan 
državnosti, 25. junija, ob 12. uri 
pripravlja mašo za domovino. Daroval 
jo bo nadškof Anton Stres. Sledil bo 
koncert Kvatropircev. Dogodek so 
poimenovali "Bog te živi Slovenija". 
Morda si vzamete čas in se 

odpravite k lepoti cvetja tudi vi, naši 
zvesti bralci Studenca. 
Prihodnjo nedeljo pa bomo pri mašah 
blagoslovili zastave in izvedli krajši 
kulturni program po naših župnijah. 

 

ZAHVALA staršem 
Staršem naših birmancev in 
prvoobhajancev se iskreno 
zahvaljujem za lepo okrašena svetišča 
ob teh lepih in svetih dogodkih za 
vaše družine in otroke. Bog povrni 
tudi za priložnostna darila in zahvale. 

 

V tem tednu, ki prihaja bomo zaključili z 
veroukom. Verouk bo po razporedu. 
Starši bodo prejeli obvestilo po običajni 
poti - na meil. Hvala za sodelovanje in 
potrpežljivost, kljub temu da smo smeli 
biti zelo malo časa pri veroučnih urah. 
Največ pa smo naredili z izvrševanjem 
nalog preko tedenskih ali občasnih mailih 
z delovno nalogo in razlago posamezne 
lekcije.  

 

za konec 
PRI FOTOGRAFU –  

Pri fotografu vprašajo starše otrok: 

»Boste dali svoje otroke povečati?« »Ne 

bodo že sami zrasli.« 


