
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 27.junija do 4.julija 2021 
 

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  / † ŠTEFANIJA REK – 1.obl. 
D – † FERDO PEŠL – 18.obl. (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   
 

Ponedeljek 
28.junij 

  

6.30 
19.00 

D – † JOŽEFA HOVNIK  
Č – V ZAHVALO        

Torek 
29.junij 

PETER in PAVEL 
apostola  

10.00  
 

17.00
18.30 
19.00 

ŠP – slovesna maša: † ŠTEFAN BREZNIK 
                                        ŽIVI in RAJNI FARANI 
L –  PO NAMENU (glej II.namen od nedelje) 
D – † LEOPOLD MORI                                       
Č – † DANICA KADIŠ    

Sreda 
30. junij 

Prvi mučenci 
Rimske Cerkve 

 
6.30 

19.00 

 
D – v čast Sv.Duhu   
Č – † IRENA TOREJ in SOR.  

Četrtek 
1. julij 

Prvi četrtek 

17.00
18.00
18.30
19.00 

L – † ALENKA PRIMOŽIČ  
D – molitvena ura za duhovne poklice 

D – ZA DUHOVNE POKLICE            
Č – † JAKOB ROŽIČ            

Petek 
2.julij 

Ptujskogorska 
Mati božja 

6.30 
9.00 

17.00  

D – ZA ZDRAVJE      
Križ – † ANICA TERNEK  
L – † ELIZABETA JEVŠEK  
 

Sobota 
3.julij 

Tomaž, apostol  

10.00
11.00 
11.00
11.00
18.30 
19.00 

D – krstno slavje –Mai Štafunko 

O – krstno slavje – Jakob Rus 
ŠT – krstno slavje – Anže Plešej 
L –  † SOR. HAVLI, RING, PEROVNIK, ŠPEGU /krst Tomaža/     
D – sobotna nedeljska maša: † FRANC HEBER – 9.obl. - r  
Č – † MARIJA in HILDA VRHOVNIK                                                              

 
ŠTIRINAJSTA 

NEDELJA 
MED LETOM 

4.julij 
  

8.00 
8.00 

 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

Č – † SLAVICA REK        
ŠT – † IVANKA KONEČNIK – 11.obl. 
        † SUZANA ŠTUMPFL – 3.obl.  
D – † MILAN LAMPRET  
ŠP – † BOGOMIR ZANOŠKAR        
L – † ALENKA PRIMOŽIČ  

Vič –lepa nedelja:  † JULIJANA ISAK – procesija in blagoslov  
                                      obnovljenega tabernaklja na glavnem oltarju     

 
 

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

mailto:igor.g@rkc


Številka 26        27. junij 2021 
 

 TRINAJSTA NEDELJA  
MED LETOM 
Ko je še govoril,  

so prišli od predstojnikove hiše  
in rekli Jaíru:  

»Tvoja hči je umrla.  
Kaj še nadleguješ učitelja?«  

Jezus je slišal od strani,  
kaj so rekli,  
in je dejal  

predstojniku shodnice:  
»Ne boj se, samó veruj!« 

(Mr 5, 35-36) 

 

Jezus je delal čudeže iz ljubezni 

do ljudi in jim pomagal v stiski. 

Z vso močjo deluje tudi v našem 

času in življenju. Marsikomu je 

že pomagal, ko so odpovedale 

vse človeške moči. Jezus je z 

nami in nas rešuje skozi vso 

človeško zgodovino. Posebno v 

temnih časih grehov in nevere. 

Pošilja nam svojo mater devico 

Marijo, da nas svari in kliče k 

spravi in pokori. 

Jezusovi čudeži, vsa 

ozdravljenja in obujenja so tudi 

znamenje, da bo popolnoma in 

nepreklicno ozdravil vse, ki 

bodo vanj verovali. Dal nam je 

tudi znamenje, da nas že pri 

krstu in spovedi obudi iz smrti v 

življenje. Kako je z našim 

hrepenenjem po teh znamenjih? 

Krst seveda z veseljem 

sprejemamo, spoved pa nam 

dela že velike težave. Mnogi jo 

zavračajo z izgovorom:'pa saj 

nimam nobenega greha'Pa je res 

tako? Kaj pa nam pravi naša 

vest, ki je vedno izjemno 

pravična? Jo upoštevamo?  

   

   



PRAZNIK APOSTOLOV 
 PETRA IN PAVLA 

 

V torek 29. junija bomo obhajali 

praznik apostolov Petra in Pavla. Ta 

nam kliče v spomin dva moža, ki sta 

bila po Božjem načrtu izbrana, da 

postavita človeški temelj Kristusovi 

Cerkvi. 

Jezus je Petra posebej vzgajal za 

močno vero. Pogoj za njegovo službo 

je namreč popolno zaupanje v 

Kristusovo Božjo moč, ki mu pomaga 

izvrševati Božje ukaze. 

Pripravljenost, da čimbolj zvesto sledi 

Kristusu, je premagala Petrove 

človeške slabosti in omogočila, da je 

postal resnično »skala«, na kateri še 

danes gradi Cerkev. 

Tudi Pavel ima v Cerkvi posebno 

mesto. Po čudežnem spreobrnjenju je 

iz zagrizenega preganjalca postal 

goreč oznanjevalec Kristusovega 

nauka med pogani. 

Oba sta isti dan žrtvovala svoje 

življenje za Kristusa.  

Kakšna pa je naša vera in kaj smo 

pripravljeni žrtvovati za Kristusa? 

Kakšni oznanjevalci smo? 

  
 

Pohvala je kot vzmet: 

ljudje dobijo krila 
 

Iz pravljic poznamo besede,  

v katerih prebivajo čudežne sile.  

Tudi v resničnem življenju 

obstajajo takšne čarobne besede.  

Skrivnostne sile se skrivajo v pohvali.  

Vsak človek živi od tega, da najde 

potrditev, da mu damo vedeti:  

Tu si dobrodošel.  

Vsakdo od časa do časa potrebuje 

besedo priznanja: To si dobro naredil! 

Toda to danes ljudje slišimo preredko. 

Veliko preveč jih gre  

skozi svoje življenje  

potlačenih in pobitih. 

Nikoli ne slišijo besede pohvale. 

Samo kritizirajo jih ali o njih molčijo. 

So kot popek,ki se ne more razviti.  

Včasih hvalimo iz občudovanja,  

včasih iz preračunljivosti. 

Najlepša je nenačrtovana,  

čista pohvala, ki izvira iz ljubezni:  

Človek, imam te rad. 

Pohvala, ki pride iz srca,  

povzroči, da druga srca  

bijejo močneje. 

Vsaka beseda priznanja,  

vsaka iskrena pohvala ima čarobno moč:  

ljudem lahko da krila. 

Potlačenim odpade breme,  

obupani ne tičijo več v kotu. 

Pohvala je kot 

vzmet;  

ljudje dobijo 

krila.  
(Phil Bosmans) 

 
 

 



PRVA Sv.OBHAJILA v naši PZD 
 

Za nami so prva sveta obhajila v vseh 
župnijah PZD. Lepo je bilo kljub 
mnogim črnogledim napovedim. Vse 
smo, hvala Bogu, lepo izpeljali. 
Zahvala velja skrbnim staršem, ki so 
pomagali pri okraševanju in čiščenju 
cerkva, botrom, ki so lepo sodelovali 
pri samem obredu pri maši, pa 
seveda otrokom, ki so ob veroučiteljici 
Zofiji rasli v spoznanju in sodelovanju 
pri samem praznovanju.  
V upanju, da bo drugo leto plodnejše 
pri naših pripravah, jih prepuščamo 
Jezusovi ljubezni, da svojo prvo sveto 
spoved in prvo sveto obhajilo ohranijo 
globoko v sebi res v veliki hvaležnosti. 
Naj bo simbol vodnjaka tista podoba, 
ki jih bo vedno spominjala, da Jezusu 

kot 'živa voda' 
že od krsta 
dalje živi v 
njih.  
 
Podoba vodnjaka – 
simbol letošnjega 
prvega sv.obhajila. 
Jezus je  
'živa voda'. 
 
(vodnjak na Kronski gori) 

 

 
Blagoslov slovenske zastave 

Preteklo 
nedeljo 
smo v 

župnijah 
PZD na 
koncu 

sv.maše 
blagoslovili 

slovensko zastavo. V Dravogradu je družina Zeme 
pripravila tudi krajši kulturni program. Hvala vsem 

in naj nam bo SLO zastava v ponos. 

  

ZLATA MAŠA 
g. FRANČEKA KRANERJA 

Prihodnjo nedeljo, 4.julija 2021, bo  
g.Franček – župnik sodelavec obhajal 
ZLATO MAŠO v rodnem kraju Lenart v 
Slovenskih goricah.  
Teden dni kasneje, v nedeljo 11.julija 
pa bo obhajal zlato mašo še v naši 
PZD, oziroma si je za praznovanje 
izbral Sv.Križ nad Dravogradom. 
Slovesnost se v obeh primerih začne 
ob 10.00 uri. Verjamem, da mu bomo 
pripravili prisrčno proslavljanje zlate 
maše, ki jo ne doživi vsak. S tem mu 
bomo pokazali, kako ga cenimo, 
koliko nam pomeni, da smo Bogu 
hvaležni zanj.  
(pst… Radi bi mu pripravili presenečenje, zato 

vabim farane Črneč in Libelič (lahko tudi iz ostalih 
župnij PZD), da sodelujete pri akciji, ko vas bo član 
ŽPS povabil k sodelovanju. Hvala za vsakršno 
pomoč. (več ne razkrijemo, ker drugače ne bo več 

skrivnost). Tisti, ki radi molite, pa ste 
vabljeni, da mu darujete duhovni 
šopek – molitev RV. Več o tem darilu 
pa izveste pri voditeljih molitvenih 
skupin ali pri župniku Igorju. 
------------------------------------------------- 

 

OB POGREBU SOVINC FRANC-a so 
darovali za sveto mašo: sestra 

Barbika, družina Jeseničnik, družina 
Izak; Hvala vsem za svete maše. 

 
 
Šala za konec: 
 
GORIVO – Blondinka se pripelje na 
bencinsko črpalko in prosi prodajalca, 
če ji natoči gorivo. Prodajalec je 
ustrežljiv in jo vpraša: »95 ali 98?« – 
Blondinka pa: »A letošnjega pa 
nimate!« 

 


