
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 20.junija do 27.junija 2021 
 

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 Potočnik/  
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  

 

Ponedeljek 
21.junij 

Alojzij, red. 

18.30
19.00 

D – † FERDO KORAT 

Č – † SREČKO KREVH      

Torek 
22.junij 

Janez Fišer, 
Tomaž More, m. 

  
18.30 
19.00 

  
D – † ALOJZ ROTOVNIK – r.d.                                     
Č – † ANA KAŠNIK  

Sreda 
23. junij 

6.30 
19.00 

D – † PETER MUŠ 
L – † MARTIN SABERČNIK 

Četrtek 
24. junij 

Rojstvo Janeza 
Krstnika - kres 

17.00
18.30
19.00 

ŠT – † BARTHOVI   
D – † FERDO GNAMUŠ          
Č – † JAKOB ROŽIČ – 30.obl.           

Petek 
25.junij 

Dan državnosti 

9.00 
13.00  
18.30 

Križ – † METOD in SOR. /krstno slavje Mario in Marcel/  
ŠP – poroka Laure – Mavrič 
D – † ERNA KREVH    

Sobota 
26.junij 

  

10.00 
19.00
18.30
19.15 

ŠT – krstno slavje /Vita Kaizer/     
Č – † GOJKO MELANŠEK   
D – sobotna nedeljska maša: † BOŠTJAN ŠAJHER – 10.obl  
D – blagoslov sadovnjaka /Sadjarsko društvo/                                                            

 
TRINAJSTA 
NEDELJA 

MED LETOM 
27.junij 

  

8.00 
 

8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
 

11.00 
12.30 

Č – † BRICMANOVI 
       † JAKI ROŽIČ – obl. 
ŠT – † LJUDMILA ŽVIKART   
D – † FERDO PEŠL (krstno slavje – Lia Kadiš)   
ŠP – lepa nedelja: † MILKA VRHOVNIK in KLUKOVI starši       
L – † IVAN PŠENIČNIK in TIČLARJEVI 
      † IVAN in ANA VIDERMAN in vnukinja HAJDI  
O – † KRISTINA KANONIK 

Ožbolt – krstno slavje -Ema Plohl   
DUHOVNA MISEL: Plovba po morju 

z vsemi viharji in negotovostjo je simbol za naše 
zemeljsko bivanje, je podoba za čas Cerkve – 
namenjena tudi nam. V evangeliju je apostole 
presenetil vihar na morju. V strahu in grozi so 
zavpili in poklicali Gospoda, ki je mirno spal. 
Vožnja po morju je prispodoba za naše zemeljsko 
življenje. Velikokrat je morje mirno in čoln našega 
življenja lahko mirno ter varno pluje proti cilju. Na 

morju večkrat nastanejo viharji, ki nas lahko 
globoko pretresejo. Čoln Cerkve plove tudi danes 
v nasprotnem vetru zgodovine. Pogosto je videti, 
kot da bo potonil. Toda Gospod je tukaj in prihaja 
ob pravem času. H komu se zatekamo v stiskah in 
težavah? Vsak zase najbolje ve.  
 

Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc. Mobi: 041 319-440; 

mailto:igor.g@rkc


Številka 25        20. junij 2021 
 

 DVANAJSTA NEDELJA  
MED LETOM  

In vstal je, zapretil vetru  
in rekel jezeru:  
»Utihni! Molči!«  

In veter se je polegel  
in nastala je globoka tišina.  

Njim pa je rekel:  
»Kaj ste strahopetni?  
Ali še nimate vere?«  

Prevzel jih je velik strah  
in spraševali so se:  

»Kdo neki je ta, da sta mu pokorna  
celo veter in jezero?« 

(Mr 4, 39-41) 

 

 

Ljudje danes živimo v svetu napetosti, 
vojn, nemirov, notranjih stisk in kriz. 
Naše življenje postaja iz dneva v dan 

bolj razburkano morje. 
Vprašajmo se, kdo more te strašne 

viharje v človeštvu umiriti? 

Saj vemo, a kaj, ko Nanj nič ne da 
večina prebivalcev. Ga ne pozna ali pa 

noče spoznati. 
A On (Jezus) je tu, zato se ne bojimo. 

 

Nekoč je Jezus pomiril vihar na jezeru. 

Te izredne sposobnosti so presenečale 

vse, ki so to videli. Ko je pomiril vihar, 

ki je ogrožal varnost učencev v čolnu, 

so se učenci spraševali: »Kdo neki je 

ta, da sta mu pokorna celo veter in 

jezero?« (Mr 4,41). 

Toda Jezus sam ni veliko govoril o teh 

dokazih svoje moči in oblasti nad 

naravo in je svoje 

učence odvračal od 

tega, da bi jim 

pripisovali prevelik 

pomen. Njegov namen 

pri čudežih je bil, da 

odgovori na potrebe 

tistega časa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   



SLOVENIJA, MOJA DOMOVINA 
V petek, 25. junija bomo obhajali naš 

največji državni praznik – 

                 DAN DRŽAVNOSTI.  

Mnogi pred nami so si na ozemlju 

današnje Slovenije želeli, da bi imeli svojo 

državo. To jim ni bilo dano. Več kot tisoč 

let je slovenski človek živel pod tujo 

oblastjo. Pred 30. leti pa mu je uspelo, da 

je končno postal gospodar na svojem 

ozemlju in naša domovina je postala 

samostojna država. Iz zgodovine različnih 

narodov vemo, da so v stoletjih izginjali 

mnogi večji narodi kot smo mi, da se je 

izgubil jezik številčnejših narodov kot smo 

mi in marsikje je zaradi vdora tujih izginila 

kultura domačih. Nam Slovencem pa je bilo 

dano, da smo kljub temu, da smo bili pod 

vplivom tujih narodov v teh tisoč in več 

letih ohranili svoj rod, vero in kulturo. Še 

več... Iz stoletja v stoletje smo bogatili svoj 

rod, jezik, vero in kulturo. Letos, ko 

obhajamo 30. obletnico naše države, 

samostojne Slovenije smo morda na ta 

zgodovinski dogodek izpred 30. let že 

nekoliko pozabili oz. smo se na 

samostojnost že tako navadili, da se nam 

zdi kar samoumevna. Toda ni! V zadnji 

številki revije Ognjišče nas je ljubljanski 

pomožni škof, msgr. dr. Anton Jamnik 

spomnil na slavnostno prireditev, ki je bila 

pred parlamentom na dan razglasitve 

slovenske samostojnosti. Na slavnostni 

prireditvi je nadškof Šuštar slovesno 

blagoslovil lipo, kot simbol slovenstva. Ko 

je bil na programu blagoslov lipe in ko je 

nadškof stopil pred mikrofon, ki je še pred 

nekaj sekundami brezhibno deloval je 

izključen. Nadškofov pozdrav in molitev sta 

bila »utišana«. Po končani prireditvi je 

nadškof Šuštar dejal svojemu tajniku 

približno takole: »Tone, tega z mikrofonom 

pa res ne morem razumeti ... Saj hočem 

samo nekaj dobrega storiti za Slovenijo ... 

Težka in zahtevna pot je pred nami. Toda 

ohranjati je treba upanje, korak za korakom 

bo šlo ...«Res je! Pred nami je še dolga 

pot. Toda upanje ostaja. In kako naprej? 

Predvsem je potrebno iti po poti kulture 

dialoga in medsebojnega spoštovanja; - po 

poti poštenosti in pravičnosti; -po poti 

bivanja v sožitju in ljubezni do DOMOVINE, 

DO NAŠE LJUBE SLOVENIJE. Bog 

blagoslovi SLOVENIJO.  

Dragi verujoči! Vabim vas k molitvi za našo 

državo Slovenijo. Vabim vas, da se 

pridružite pobudi 24 ur posta in molitve za 

domovino, ki bo od 21. junija od 18. ure 

do 22. junija do 18. ure.  

 

Molitev za domovino 

ob 30-letnici slovenske 

države 

 

 

Gospod Bog, ob 30-letnici države Slovenije 

slavimo Tvojo dobroto. Zahvaljujemo se Ti 

za vse tvoje milosti in varstvo. Naj bomo 

ponosni na svoje korenine, iz njih živimo in 

rastemo. Sveti Duh, podeli nam zdravo 

pamet in ustvarjalni pogum! Emanuel – Bog 

z nami, obvaruj nas vsega, kar ogroža naše 

telesno, duševno in duhovno zdravje. Mati 

Marija in sv. Jožef, izprosita milost našim 

družinam, da bodo odprte za življenje in 

šole ljubezni za nove rodove. Amen. 



Nastal je velik vihar  

in valovi so pljuskali v čoln,  

tako da je bil že poln vode.  

On pa je bil na krmi  

in je spal na blazini. (Mr 4,37) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadar v meni raste nemir, 

ker so valovi visoki in piha močan veter. 
 

Kadar izgubim svoj mir, 

ker se mi zdi, da težave presegajo moje 

opešane moči. 
 

Kadar ničesar več ne razumem, 

ko mi krmilo uhaja iz rok in jadro ponori. 
 

Kadar moje roke ne obvladujejo več 

vesel 

in čoln pluje po svoje … 
 

Gospod Jezus, 

spomni me, da si ti tu, 

na krmi 

in  mirno spiš na blazini. 
 

In tvoj mir bo tudi moj mir. 
 

In tvoja moč bo tudi moja moč. 

 

        Svetnik meseca - 27. junij 
SV. EMA KRŠKA 

 

Po starem izročilu naj bi Ema 
zagledala luč sveta leta 983 na 
gradu Pilštajn na Kozjanskem. Čeprav 
je bila plemiškega rodu, se je počutila 

domačo med preprostimi in revnimi. 
Mlado Emo so starši poslali na nemški 
dvor, da bi se naučila uglajenega 
vedenja in da se primerno izobrazi. 
Ob cesarju Henriku II. je na dvoru 
srečala Viljema, svojega bodočega 
moža. Bila sta upravitelja 
precejšnjega dela sedanjega 
slovenskega ozemlja.  
Ko sta ji umrla sinova in mož, je 
zgradila nekaj cerkva,  se odrekla 
vsemu in začela velikodušno 

razdeljevati svoje 
imetje v korist 
ljudstva in Cerkve. 
Njeno največje 
delo je bil 

samostan 
benediktink v Krki 
na Koroškem. V 
tem samostanu je 
Ema preživela 

zadnja leta svojega življenja. Umrla je 
okoli leta 1045. 
 

 ROMANJE BOLNIKOV IN STAREJŠIH 
NA BREZJE 

Romanje bosta v soboto, 19. junija, 
ob 10. uri prenašala v živo TV 

Slovenija in RA Ognjišče. 
Letos bo organizirano v skladu z 

epidemiološkimi razmerami, ne bo 
organiziranih prevozov. Navzoči bodo 
lahko le predstavniki organizatorja in 

pomočnikov ter posamezni 
predstavniki bolnikov in invalidov. 

PILOT – Pripravnik za pilota je prvič 
samostojno letel z letalom. Kliče ga kontrola 
poletov: »Me slišite?« – »Da.« – »Javite mi 

svojo višino!« – »Meter osemdeset!« 


