MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 18.julija do 25.julija 2021
ŠESTNAJSTA
NEDELJA
MED LETOM

8.00
8.00
9.30

18.julij

9.30
11.00
11.00
Ponedeljek
19.julij

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

6.30
6.30
19.00

D – V DOBER NAMEN
D – POZABLJENI RAJNI
Č – † TEREZIJA KOTNIK

6.30
19.00

D – ZA ZDRAVJE
Č – † MARICA KOGELNIK

22. julij
Marija
Magdalena,

18.30
19.00

Magdalena – † ŠTEFKA ODER
L – † MARTIN SABERČNIK in SABODINOVI

Petek

6.30
9.00
19.00

D – ZA ZDRAVJE
Križ – † ŠTEFKA MATIČKO
Č – † IVAN PEČOLER

SEDEMNAJSTA

18.30
19.00
7.30
8.00

NEDELJA
MED LETOM

9.30

D – sobotna nedeljska maša: † ANA DOLINŠEK in DOLINŠKOVI
Č – † MARJETA ČERU – 4.obl.
Č – lepa Jakobova nedelja: † IVANKA -9.obl., MAKS PLIMON ter NEJC
ŠT – † LJUDMILA ŽVIKART – 2.obl.
† OTO ČEGOVNIK – 10.obl.
ŠP – † JULIJANA RAVLAN – 5.obl. – r
†JULIJANA NAVERŠNIK, LUDVIK in ANTON
† MARTINA in IVAN JUVAN – 3.obl.
D – † FERDO GNAMUŠ
L – † SREBOTNIKOVI
Magdalena: lepa nedelja: † FRANC POŠEK
† IVAN KOBOLT

Torek
20.julij
Marjeta – muč.

Sreda
21.julij

Četrtek

23.julij
Brigita Švedska, r

Sobota
24.julij
Krištof, muč.

25.julij
KRISTOFOVA
NEDELJA
Prva nedelja
starih staršev

9.30
11.00
11.00

DUHOVNA MISEL:
Zelo pomembno je, da si
človek vsake toliko časa vzame čas
zase in da gre v »samoten kraj«.
Na številnih mestih v
evangelijih je omenjeno, da se je
ljudstvo smililo Gospodu. Gospodovo

usmiljenje velja vsem generacijam,
tudi nam.
Zato se obrnimo k Njemu in ga
prosimo za odpuščanje svojih grehov
ter slabosti in se malo odpočijmo
sredi naših izzivov in preizkušenj.
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod.
e-naslov: igor.g@rkc. Mobi: 041 319-440;

Številka 29

18. julij 2021

Tedaj jim je rekel:
»Pojdite sami zase v samoten
kraj in se malo odpočijte!« Mnogo ljudi je
namreč prihajalo in odhajalo,
tako da še jesti niso utegnili.
In odrinili so s čolnom
sami zase v samoten kraj.
Mnogi pa so jih videli,
da odhajajo in so jih prepoznali.
Iz vseh mest so skupaj
peš hiteli tja in prišli pred njimi.
Ko se je Jezus izkrcal,
je zagledal veliko množico.
Zasmilili so se mu,
ker so bili kakor ovce,
ki nimajo pastirja, in jih je
začel učiti mnogo stvari.
(Mr 6,31–34)

Mi gremo, Gospod,
a večkrat ne vemo – kam.
Samo hitimo, Gospod.
Pogosto ne vemo – zakaj hitimo.
Vedno nekaj iščemo, Gospod.
Največkrat ne vemo – zakaj.
Pogosto delamo dolge korake
in naše življenje se odvija kot nit s koluta,
meter za metrom, korak za korakom …
Samo ti veš, kdaj bo konec.
Gospod, svetuj nam smer, pokaži nam
pot.
Ti veš, kaj je prav.
Obvaruj nas nepotrebnih ovinkov,
prizanesi nam s stranpotmi.
Opogumi nas, kadar smo nemočni.
Pomagaj nam na noge, kadar pademo.
Bodi na cilju ti, kadar dospemo.
Hermann Multhaupt

Za nami je čudovita slovesnost zlate maše
župnika Frančeka Kranerja. Slovesnost je
bila lepa in prijetna. Bilo je mnogo
priprave, dela in skrbi, ki smo jo z odliko
uspeli realizirati. Zato velja zahvala vsem,
ki ste pomagali, posebej družini Klančnik in
ostalim domačinom iz Podklanca in Črneč,
Dravograda in Libelič.
Na dveh srečanjih članov ŽPS Črneče smo
potrdili idejo in sprejeli sklep, da kot darilo
zlatomašniku obnovimo Marijino kapelo, ki
že od leta 1804 krasi ta sveti prostor ob
cerkvi Sv.Križa. Odločili smo se, da jo
povsem obnovimo, posebej pa namestimo
novo streho iz šintlov. Delo sta prevzela
mojstra Franc in Luka Krebs iz Strojne, ki
sta delo odlično opravila. Treba je bilo pa
tudi vse deske prebarvati, za kar sta
poskrbela Milan Sahernik in Jože Kladnik iz
Dravograda. V kapeli je veliko votivnih
podob in kipcev, ki so jih skrbno očedile:
Mija Dolinšek, Nada Hanjže, Irma Kladnik,
Jelka Djorjević. Povsem nov je tudi venec
okrog Marijinega kipa, ki ga je spletla
Milica Mirković. Uspelo nam je obnoviti še
kip Sv.Jožefa, za kar je poskrbel Gusti
Vertačnik. Tako je kapela zasijala v novih
svežih barvah in skrbna mežnar'ca Zofija
Mager, ki skrbi za urejenost okolice naše
romarske cerkve Sv.Križa, bo še z večjim
veseljem
odpirala
kapelo
vsem
obiskovalcem, ki v njej pomolijo in se
izročijo v Marijino varstvo pod Jezusovim
križem. Korpus Jezusa na križu je izjemno
skrbno in prefinjeno obnovil slikar Danilo
Gorišek iz Dravograda. Poskrbeli smo še za
del novega poda, kar je naredil Franc
Tratnik. Vsem, ki ste pustili pečat dela v tej
kapeli – velja ISKREN BOG LONAJ.

Da je bilo po slovesnosti poskrbljeno za vse
udeležence slavja, so poskrbele skrbne
članice društva kmetic Dravograd (pod
vodstvom Bernarde Javornik in Tatjane Žganec).
Napekle so veliko peciva, pripravile
obložene kruhke, kar so po slovesnosti
ponujale gostom. Lovci LD Libeliče, pod
skrbnim vodstvom Andreja Kogelnika pa so
stregli pijačo. Posebnim častnim gostom in
povabljenim v mežnariji so pripravile
slavnostno kosilo Marina Roger, Tatjana
Žganec in Bernarda Javornik.
Lepo je, ko ljudje stopimo skupaj. To se je
opazilo pri čiščenju okolice cerkve, pletenju
vencev in skrbni roki odlične krasilke Mojce
Plazovnik ter Nade Hanjže.
Mašna slovesnost je bila usklajeno lepa, saj
so pri njej sodelovali mnogi: Saša Pšeničnik
iz Libelič, Anka Tajzl – tajnica ŽPS Črneče,
Peter Verneker – tajnik ŽPS Libeliče,
koroški skavti, gasilci iz Črneč, ministranti iz
Libelič, Črneč in Dravograda, Babnikova
godba iz Šentilja, Ojstriški pevci, domači
pevci iz Črneč ter mladinski zbor Čudež iz
Dravograda. Za oder je poskrbel Dravit iz
Dravograda, postavitev mlajev Ferdo
Navodnik z ekipo in napis na slavoloku
Stanko Vravnek ter Baja design za
prekrasen pozdravni pano zlatomašniku.
Hvala domačinom, ki ste darovali cvetje za
okrasitev, Petri Navodnik, za rezano cvetje
vrtnic. Zlata maša ima poseben pomen,
zato je bila slovesnost skrbno načrtovana
in je zabeležena s fotografijami studia Foto
Anka ter KTV iz Dravograda s snemalcema
Rotovnik. Za koordinacijo praznovanja sta
skrbela Mager Zofija – mežnarca pri Križu
in župnik Igor Glasenčnik – ki je slovesnost
liturgično oblikoval.
HVALA tudi vsem, ki ste zbirali darove in
vsem, ki ste darovali svoj dar za
zlatomašnika in dar za obnovo kapele.
Bog Vam povrni!

cerkveni zbor iz Črneč pri slavju

pozdrav zlatomašniku na kapeli sta oblikovala
Barbara in Rafko – Baja design Črneče.

----------------------------------------------

duhovni šopek (molitve za zlatomašnika) so spletle
molivke iz vseh župnij PZD.

Skavti so ponosni na svojega Balu-ja
zlatomašnika in duhovnega vodja skavtov

–

---------------------------------------------V nedeljo, 25. julija, bomo obhajali
Svetovni dan starih staršev in
starejših, ki ga je letos prvič razglasil
papež Frančišek. To praznovanje
bomo povezali tudi s Krištofovo
nedeljo in akcijo MIVA.

OB POGREBU ŠTEFANIJE LESIČNIK
iz Robindvora so darovali za sv.mašo:
Joži Fratar in Sanja – 2 maši; Jože in
Mojca Fratar – 2 maši; mož Rudi
Lesičnik – 2 maši; družina Matičko – 2
maši, Salačnikovi; Lahovčevi;
Hvala za sv.mašo

OB POGREBU EDVARDA MORI-ja iz
Ojstrice so darovali za sv.mašo:
domači; Jaževi iz Sv.Duha. Hvala za sveto
mašo.
Ne pozabite na prihodnjo nedeljo, ko
bomo blagoslovili avtomobile po koncu
maše v naših cerkvah ter boste imeli
priložnost darovati svoj dar za akcijo
MIVA
–
za avtomobile našim
misijonarjem.
Pri Magdaleni obhajamo lepo nedeljo
ob 11.00.
V Črnečah pa ob 7.30 Jakobovo lepo
nedeljo.
Za konec:
KORONA OBVESTILO – Ob vstopu v
gostilno: Tisti, ki zasedate mize na terasi in v
gostilni zato, da dve uri sedite in buljite vsak
v svoj telefon, ostanite še naprej doma v
izolaciji!

