
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 11.julija do 18.julija 2021 
 

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 

 

Ponedeljek 
12.julij  

Mohor in 
Fortunat, muč 

  
6.30 

19.00 

 
D – v ČAST SV.JOŽEFU ZA SREČNO SMRT   
Č – V DOBER NAMEN           

Torek 
13.julij 

Henrik, cesar 

6.30 
19.00 

D – ZA BLAGOSLOV DELA                                           
L – † JOŽICA PŠENIČNIK      

Sreda 
14.julij 

Kamil de Lellis, d. 

6.30 
19.00 

D – V ZAHVALO  
Č –  † NEŽKA RUS     

Četrtek 
15. julij 

Bonaventura, škof 

6.30 
 18.30 
19.00 

D –  ZA BLAGOSLOV ZAKONSKIH SKUPIN             
Križ – † FERDINAND MAGER – 13.obl. - r               
L – † ELIZABETA JEVŠEK  

Petek 
16.julij 

Karmelska MB 

6.30 
9.00 

19.00 

D – † LENKO PROHART           
Križ – ZA BOŽJI BLAGOSLOV    
Č – † živi in rajni sosedi na DOBRAVI  

Sobota 
17.julij 

Aleš, spokornik 

10.00
11.00 
18.30 
19.00 

D – krstno slavje – Tevž Marjanac    
ŠT – krstno slavje – Mark Krivonog 
D – sobotna nedeljska maša: † ZORAN KRAJNIK – 8.obl. in ZDENKO  
Č – † KAUFMANOVI 

 
ŠESTNAJSTA 

NEDELJA 
MED LETOM 

18.julij 
  

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00  

Č – † IVAN ČEVNIK in MARIJA   
ŠT – † PETER ČREŠNIK – obl. in OŠLOVNIKOVI - r 
ŠP – † ALOJZ DANIJEL – 1.obl. /krstno slavje Devana Rek/ 
D – † ANTUN PREKSAVEC - osmina 
L – lepa Šmarješka nedelja - † VINKO VASLE  
O – † SREBNIKOVI  

DUHOVNA MISEL: 
Okrog Jezusa se je vedno nekaj 

dogajalo. Ljudje so prihajali in odhajali, 
apostoli so prejemali naročila in jih 
izpolnjevali, včasih so komaj utegnili kaj 
pojesti, zdaj so na čolnu, zdaj na samem, zdaj 
med množico.. 

Tako je tudi danes. V Jezusovi Cerkvi 
se vedno kaj dogaja. Mora se dogajati. Če se 
ne bi, bi bilo narobe. Morajo biti posvetitve 
cerkva, orgel, zvonov, morajo biti srečanja 
mladih, bolnih, prizadetih, morajo biti ljudski 
misijoni, duhovne vaje in romanja, morajo 
biti prva obhajila, birme, nove maše in druge 

slovesnosti... Jezus čuti z vsem človeštvom in 
tudi z nami.   

»Začel jih je marsikaj učiti.« - Ni jim 
dal čudežnega recepta, s katerim bi zacelili 
vse rane in odpravili vse stiske. Dal pa je 
navodila, kako živeti in delati. Če se bomo 
potrudili, da se bo med nami vedno kaj 
dogajalo. Izziv je to za vsakega posameznika 
in za Cerkev kot celoto.        (iz Oznanil Črneče) 

 
 
 

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

mailto:igor.g@rkc


Številka 28        11. julij 2021 
 

  

 

 

--------------------------------------- 
Jezus, 

uporabi moje življenje 
 

Jezus uporabi moje oči,  
da boš z ljubeznijo gledal. 
Uporabi moja ušesa,  

da boš z 
ljubeznijo 

poslušal. 
Uporabi moje 
noge,  
da boš šel 
naproti. 

Amen.                   
Mati Terezija 

 
Te besede in pesem Zlato klasje tako lepo 

opišejo življenjsko pot in darovanje našega 
priljubljenega duhovnika, zlatomašnika 

Frančeka. Z njim se Bogu zahvaljujemo za vsak 
dan, ko je smel darovati sveto mašo, deliti 

svete zakramente. Bogu HVALA ZANJ! In 
obilo zdravja in blagoslova za naprej!!!   

   

   



 

Če za kaj prosimo, pogosto slišimo: »Ni 
časa.« 
Ljudje se ne morejo več izkopati iz 
svojega divjega tempa, nemira, divjanja – 
tudi na dopustu ne. 
Turistični uradi nas kot ovce ženejo v 
počitniške raje. 
Tudi iz dopusta in počitka so napravili 
industrijo. 
Moraš sem in tja, pri vsem moraš 
sodelovati, 
vse videti, vse moraš doživeti, povsod biti 
… 

Za prosti čas ponujajo toliko stvari, 
pri katerih preprosto moraš biti zraven, ker 
to vsi delajo. 
Sicer postaneš posebnež in izjema. 
Moraš sodelovati. Enakovreden z vsemi. 
Svoj prosti čas moraš dobro organizirati. 
Zato ti predlagam: Pa kdaj ne delaj 
ničesar! 
Ali pa stori kaj, česar ti ni treba – a te to 
veseli. 

Življenje – posebej še dopust – ni tekoči 
trak, ki nam predpisuje, kaj moramo delati 
… 
Umiri tempo svojega življenja, izstopi, 
poišči tišino. 

V tišini boš našel čudovite prijatelje 
življenja, ki so se človeku v hrupu in stresu 
izgubili. 
V globoki tišini se najbolj približamo 
temeljem ljubezni do bližnjega. 
In brez velikih želja (p)ostajamo srečni. 

Phil Bosmans, Živi vsak dan 

 
 
 

Vem, drugi večkrat pravijo:  
»Zmešalo se mu je!« 
Toda, Gospod, oni sami so neumni.  
Ne poznajo te; ne vedo za Boga;  
ne vedo, da se mu ni mogoče upirati.  
Toda mene, Gospod, si osvojil  
in trdno vem, da si.  
Tukaj si in jaz poskakujem od veselja,  
ker si ob meni.  
Sonce preplavlja sleherno stvar  
in moje življenje se lesketa kot biser.  
Vse je lahko, vse je svetlo.  
Vse je čisto in vse poje.  
Hvala ti, Gospod,  
Hvala, ker si ob meni in mi daješ,  
da te lahko prepoznavam in spoznavam. 

 

Michel Quoist 

 



  
 

Prva nedelja v mesecu juliju nas vabi v 
objem cerkve Sv.Lenarta na Viču. Tudi 
letos je bilo tako.  
Že dan dva pred praznikom so skrbne 
roke žena in deklet poskrbele za 
okrasitev, ki jo je s svojimi spretnimi 
rokami nadgradila Mojca Plazovnik, 
naša skrbna krasilka, ki s hčerko 
Cvetko zaljša praznična krašenja 
naših cerkva. Veliko cvetja kar kipi od 
veselja nad praznovanjem. Letos smo 
imeli razlog veselja spet na dlani. 
Pred meseci smo dali v obnovo 
tabernakelj v glavnem oltarju. Ta 
tabernakelj je preprosto mizarsko 
delo neznanega avtorja, a je ob 
osveženih barvah prvotne poslikave 

dobilo novi sijaj in pomen. Zato je 
župnik v nagovoru osvetlil pomen 
tabernaklja za božjo liturgijo. V 
slovesni maši, ki so jo spremljali pevci 
in v procesiji še godbeniki Godbe 
Ojstrica, smo utrdili vero v prisotnost 
Jezusa med nami pod podobo kruha. 
Hvala vsem, ki ste pomagali pri 
čiščenju, krašenju in zaljšanju naše 
lepe podružnične cerkve na Viču. 

Vsem Bog povrni.  Opoldanski čas pa 
je bil po maši namenjen druženju , ki 

 ga je pripravilo Športno društvo Vič. 

Cvetja je v obilju in čudoviti aranžmaji krasijo podružnično 
cerkev Sv.Lenarta  

 

 
 

Smo v počitnicah, morda nekoliko 

drugačnih za mnoge, a vseeno. Čas je za 

odmor. To je čas, ko si za vse mesece v 

letu nabiramo nove duhovne 

in telesne energije. Hvala 

Bogu in klicu srca, da se 

zavedamo, da je bogoslužje, 

nedeljska maša, eden 

najpomembnejših dogodkov 

tudi v počitniških dnevih. Ne 

pozabimo se odzvati temu 

klicu, četudi nas pot v teh 

poletnih mesecih odvede stran 

od domače cerkve. Jezus nas 

vabi povsod, ne glede na to, 

na kateri konec sveta se 

odpravimo. 

 

za konec 

V PRODAJALNI:  »Kupil bi srajco številka 42 in 

pižamo številka 36.« »Ali je oboje za vas?« 

»Seveda!« »Zakaj pa potem hočete manjšo 

pižamo?« »Oh, ko bi vi vedeli, kako sem doma 

majhen!«   


