
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 4.julija do 11.julija 2021 
 

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     

 

Ponedeljek 
5.julij 

Ciril in Metod, 
slovan. apostola 

  

 
11.00
18.30 

 
Maribor – somaševanje jubilantov z nadškofom 
Vič – † ERNA KREVH in MATJAŽ 

          † MARIJA ŽLOF – obl. in FELIKS           

Torek 
6.julij 

  Marija Goretti 

6.30 
19.00 

D – V ČAST Sv. LENARTU                                         
Č – † MAKS in FRANCKA ter MAKSI KOTNIK in SOR.     

Sreda 
7.julij  

6.30 
19.00 

D – ZA ZDRAVJE    
Č –  V DOBER NAMEN    

Četrtek 
8. julij  

6.30 
 19.00 

D – ZAHVALA ZA SREČEN ZAKLJUČEK POUKA            
Č – † IVAN GRACEJ in SOR.             

Petek 
9.julij 

  

6.30 
9.00 

19.00 

D – ZA VERNE DUŠE         
Križ – ZA BOŽJI BLAGOSLOV  
Č – † IVAN PEČOLER in SOR. 

Sobota 
10.julij 

   

10.00
11.00 
17.00
18.30 

ŠP – † ALOJZ in ERIKA RAVLAN   
ŠT – krstno slavje – Lejla Tomažič  
L – † JOŽE in PAVEL GLINIK   
D – sobotna nedeljska maša: † MAKS ŽIGART 

 
PETNAJSTA 

NEDELJA 
MED LETOM 

11.julij 
  

8.00 
 

10.00 
  

D – † GABRIJELA PUŠNIK  

Sv. Križ –  
                 V ZAHVALO ZA VSE DOBROTNIKE CERKVE 
                 V DOBER NAMEN IN BOŽJO POMOČ 
 

DUHOVNA MISEL: 
Bog sprejema vsakega človeka takšnega kakršen je, brez predsodkov. 

Sprejema nas takšne, kot v resnici smo, močne in slabotne. Njemu se obrnimo 
in ga prosimo za usmiljenje. 

Kadar se človek srečuje s predsodki drugih, ga lahko to zelo prizadene 
in rani.  

Velikokrat sočloveka vidimo skozi prizmo njegove frizure ali obleke in 
ne poskušamo zaobjeti celotne osebnosti. 

 Nazarečani so »preveč dobro« poznali Jezusa, zato niso hoteli sprejeti 
Njegovega nauka. 

 
 

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

mailto:igor.g@rkc


Številka 27        4.julij 2021 
 

 ŠTIRINAJSTA NEDELJA  
MED LETOM 

SPOTIKANJE NAD JEZUSOM 

 

»Ljudje so ga strme poslušali.« Zares, 
Jezusa so občudovali, dokler je ostalo 
vse pri besedah in dejanjih. Nič niso 
imeli proti lepemu učenju; niso 
nasprotovali znanemu tesarju, 
Marijinemu sinu. 
Niso pa prenesli, da bi bil ta preprosti 
tesar, brat Jakoba in Jožefa in Juda in 
Simona . . . nekaj več ali nekaj drugega 
kot tesar. Niso ga sprejeli kot božjega 
Sina. Enostavno niso mogli sprejeti v 
svojih glavah človeka preprostih 
vsakdanjih stvari kot kraj božjega 
razodetja. »In spotikali so se nad njim.« 

 

  
 

 

 

JEZUS – TESAR IN BOG 

 

 

Jezus je bil res tesar in je veljal za 

tesarjevega sina, toda ali je bil 

samo to? Kako malo so vedeli o 

njegovem božjem izvoru, kako 

malo so vedeli, da je ta njihov 

vaščan, ki ga mečejo iz svoje 

srede, ne le večji od njih, ampak 

tudi večji od vseh ljudi na svetu. 

Tako je šel velik Božji obisk mimo 

njih. Jezus je svoje poslanstvo 

uresničil drugje, oni pa so zapravili 

priložnost, ki ji nikdar ni bilo 

enake. Kako pa mi vidimo Jezusa 

danes? Kot Boga ali kot samo 

izjemno osebnost v svojem času. 

Kako je z našo vero Vanj? 
 

 

   

   



 

Tako radi zatrjujemo in rečemo 

drugim, da je dopust zato, da se 

človek odpočije, si nabere novih moči 

… Telo potrebuje novih moči, zato 

imamo noč, nedeljo, dopust, počitnice 

… Človek pa nima samo telesa, 

ampak tudi duha – dušo. Tudi v dušo 

morajo pritekati vedno nove moči, 

sicer se izprazni, osiromaši, nastane 

duhovna praznina. Čas dopustov in 

počitnic daje več priložnosti, da 

odrinemo na globoko, a, žal, marsikdo 

ostane na površini in je dopust pravi 

duhovni »popust«, ko se opustijo: 

molitev, maša in druge oblike 

duhovnega življenja. Več prostega 

časa daje več priložnosti, da je 

družina skupaj, naj jo poveže tudi 

redna skupna molitev. Ko obiskujemo 

razne kraje po domovini ali tujini, se 

ustavimo na božji poteh, prejmimo 

zakramente, izročimo družino Mariji 

… 

 

 

 
  

Urška 



V teh dnevih nam je uspelo obnoviti streho 
na leseni Marijini kapeli ter vso 
prebarvati, da bi še veliko let služila 
svojemu namenu. Nova streha je iz šintlov. 
Zahtevno delo sta opravila mojstra iz 
Strojne. 
Kapela je polna votivnih podob in 
spominkov, ki so jih ljudje dali v zahvalo 
za uslišane prošnje. Po deskah notranjosti 
je bilo veliko zapisov, ki so jih pobožni 
romarji zabeležili. Zdaj so pod barvo 
prekriti zapisi, sem pa vse zabeležil s 
fotoaparatom v spomin. Delo barvanja 
sta opravila Milan Sahernik in Jože 
Kladnik iz Dravograda.  
Obdelavo praga in zamenjavo nekaterih 
desk na podu pa je opravil Franc Tratnik, 
ključar Sv.Magdalene na Vratih.  
Veselimo se, da bomo lahko g.Frančeku 
obnovitvena dela podarili kot darilo 
Libeličanov in Črnečanov ob njegovi zlati 
maši. Hvala vsem, ki ste pomagali pri 
čiščenju in odvozu stare kritine (Klančniku 
in Kosaberjevima).   

lepa streha iz šintlov čaka prvi dežek 

 
 

 
V kapeli je polno votivnih podob in zapisov. Znamenje 

hvaležnosti in vere naših prednikov. 

 

Blagoslov 'Pungrada'  
Sadjarskega društva Dravograd 

 
V soboto 26.junija 2021 smo v prijetnem 
kotičku sadovnjaka Sadjarskega 
društva, blagoslovi drevesa, orodno uto 
in delo, ki so ga v preteklih letih opravili 
člani sadjarskega društva. Slavnostni 
nagovor je imel predsednik društva g. 

Gusti 
Verhnjak, 
blagoslov pa 
je opravil 
domaći 
župnik in 
častni 
naddekan 
g.Igor 
Glasenčnik. 
Spodobilo se 
je, da smo ob 
lepi obletnici 

naše domovine Slovenije blagoslovili 
tudi slovensko zastavo. Veljajo čestitke. 
 

OB POGREBU BOŽIČ BRANKO-ta iz 
Ojstrice so darovali za sveto mašo: 

Lenka, Cencka, Berti in Olga iz 
Sv.Boštjana – 2 maši; žena Zinka; 

 Hvala vsem za svete maše. 

Šala za konec:  
»Dragi, se ti ne zdi, da sem se med 
karanteno zredila?« »O draga, ti ja nikoli 
nisi bila suha ...« – Čas smrti: 10.40. Vzrok: 
koronavirus. 


