
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 25.julija do 1.avgusta 2021 
 

SEDEMNAJSTA 

NEDELJA 
MED LETOM 

25.julij 
KRISTOFOVA 

NEDELJA 
Prva nedelja 

starih staršev in 
ostarelih 

  

7.30 
8.00 

 
9.30 

 
 

9.30 
11.00 
11.00  

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 

 

Ponedeljek 
26.julij  

Joahim in Ana, 
starša DM 

  
18.30 

 
19.00 

 
Magdalena –  † MARIJA SKRUBE – obl. -, ANA VUZEM  
                             in ANKA STOPAJNIK  
Č – PO NAMENU              

Torek 
27.julij 

 
18.30 

 
D – † DANICA LANGBAUER – 1.obl.            

Sreda 
28.julij  

 
6.30 

 
D – † FRANC MEDVED – 30.obl.      

Četrtek 
29. julij 

   Marta, sp.žena 

 
18.30 

 
D – V ZAHVALO ZA SREČEN ZAKON            
      

Petek 
30.julij 

Peter Krizolog,šk 

  
18.30 

  

  
D – V ZAHVALO in PROŠNJA ZA BOŽJE VARSTVO VNUKOV              
      

Sobota 
31.julij 

Ignacij Loyolski  

 
6.30 

  

  
D – † starše  GLASENČNIK ter brate in ZA ZDRAVJE    
                                 

 
OSEMNAJSTA 

NEDELJA 
MED LETOM 

1.avgust  

 
8.00 
9.00 
9.30 

11.00 

V Črnečah in Libeličah ni svete maše! 
ŠT – † CVETKA URŠNIK 
Ožbolt- lepa nedelja: – † ANTON BREZNIK  
D – † FERDO KALIŠNIK in HORIJEVI   
Trije križi: lepa nedelja: † MIRKO PERJET in JOŽICA KOGELNIK  

DUHOVNA MISEL:  
 
Sanje o lepi prihodnosti in 

sreči so značilnost mladih. Če življenje 

teče kolikor toliko po pravih tirih, tudi 

ljudje v srednjih letih sanjajo o 

zdravem odraščanju otrok, o delovnih 

dosežkih in o uspehih pri svojih 

življenjskih nalogah.  

 

 

 

Kaj pa stari ljudje? Sanjajo z 

vnuki njihove mladostne sanje in s 

svojimi odraslimi otroki njihove. Pogoj 

za to sodoživljanje so njihove lastne 

življenjske sanje – dozorele v trdno 

zaupanje v smisel življenja. 
 
 

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

mailto:igor.g@rkc


Številka 30        25. julij 2021 
 

SEDEMNAJSTA NEDELJA 
MED LETOM 

 

Jezus je dejal:  
»Posedite ljudi.« Bilo pa je  
na tistem kraju veliko trave.  

Posedlo je torej  
kakih pet tisoč mož.  

Tedaj je Jezus vzel hlebe,  
se zahvalil in jih  

razdelil med sedeče.  
Prav tako je razdelil tudi ribe, 

 kolikor so hoteli.  
Ko so se najedli,  

je rekel svojim učencem:  
»Poberite koščke, ki so ostali,  

da se kaj ne izgubi.«  
Pobrali so jih torej in napolnili  

dvanajst košar s koščki,  
ki so od petih  

ječmenovih hlebov ostali tistim,  
ki so jedli. 

 

(Jn 6,10–13) 

 

Množica je bila začudena nad 

pomnožitvijo hlebov, toda dar, ki ga 

Jezus ponuja, je polnost življenja za 

sestradanega človeka. Jezus ne poteši 

samo telesne lakote, temveč tudi tisto 

globljo, lakoto po smislu življenja, lakoto 

po Bogu.  

In kaj lahko storimo mi, ko se soočimo s 

trpljenjem, osamljenostjo, revščino in 

težavami tolikih ljudi? Z godrnjanjem ne 

bomo rešili ničesar, lahko pa ponudimo 

tisto malo, kar imamo, kakor deček iz 

evangelija. Prav gotovo imamo kakšno 

uro časa, kakšen talent, kakšno 

pristojnost … Kdo med nami nima svojih 

‘pet hlebov in dveh rib’? Vsi jih imamo! 

Če smo pripravljeni izročiti jih v 

Gospodove roke, bodo dovolj za to, da bo 

na svetu nekaj več ljubezni, miru, 

pravičnosti in predvsem veselja. Bog je 

sposoben pomnožiti naša mala dejanja 

solidarnosti in nas napraviti soudeležene 

pri svojem daru. 

Naj naša molitev prispeva k skupnemu 

prizadevanju, da ne bo nikoli nikomur 

manjkalo nebeškega kruha, ki podarja 

večno življenje in vse, kar je potrebno za 

dostojno življenje, ter da se bo uveljavila 

logika podeljevanja in ljubezni. Naj nas 

devica Marija spremlja s svojo 

priprošnjo.                                     papež Frančišek 

   

   



Ostareli so bili stalno navzoči v 
mislih in molitvah papeža 
Frančiška. Verjetno ga je izkušnja, 
ko so med pandemijo mnogi 
umirali izolirani, zapuščeni, 
osamljeni spodbudila za 
ustanovitev svetovnega dneva 
starih staršev in starejših. Lani  je 
kmalu na začetku najhujše 
epidemije pretresljivo povabil 
predvsem k molitvi: »Molimo danes 
za ostarele , predvsem za tiste, ki so 
izolirani ali tiste v domovih za 
starejše. Strah jih je, strah, da bi 
umrli sami. To pandemijo čutijo kot 
nekaj agresivnega do njih. Oni so 
naše korenine naša zgodovina. Dali 
so nam vero, tradicijo, čut 
pripadnosti domovini.« 

Papež Frančišek ne neha 
poudarjati, da so ostareli molivci, 
ki jih potrebujemo. Starost nam je 
dana prav za to nalogo. Pri tem 

navaja primer papeža Benedikta 
XVI, njegovega predhodnika, ki ga 
imenuje svetniškega starčka, ki 
moli in dela za Cerkev, in ga citira, 
kar je dejal že skoraj na koncu 
svojega papeževanja »Molitev 
starejših lahko zavaruje svet in mu 
morda pomaga bolj učinkovito, kot 
trud mnogih.« Molitev ostarelega je 
zelo dragocen vir. Po Frančiškovem 
prepričanju so »pljuča, ki se jim 
Cerkev in svet ne moreta 
odpovedati« (Veselje evangelija 222). To 
velja zlasti za čas, ki je za človeštvo 
tako težak, ko vsi v istem čolnu 
prečkamo viharno morje 
pandemije. Vsak naj  bo prepričan, 
da njegova molitev kaže mirno 
upanje na pristanek. 

Dragocena pa ni samo molitev, 
papež pravi v pismu »Jaz sem s 
teboj vse dni«, da ne obstaja starost 
za upokojitev za oznanjevanje 

evangelija. Da bi 
prepričal tudi tiste, ki 
menijo, da so se jim moči 
že iztekle, pove svojo 
izkušnjo: »Gospod pošilja 
delavcev v svoj vinograd 
ob vsaki uri in dnevu (Mt 20, 

1-16). Sam lahko pričam, da 
sem klic, da bi postal 
rimski škof dobil, ko sem 

tako rekoč dosegel starost za 
upokojitev in sem si predstavljal, da 
ne bom mogel več narediti veliko 
dobrega.  Gospod nam je vedno 



blizu, vedno, z novimi vabili, z 
novimi besedami, s svojo tolažbo, 
vendar nam je vedno blizu …«  
Svoje pismo papež sklene naj se 
vsak izmed nas nauči ponavljati, 
zlasti pa najmlajšim besede 
tolažbe: »’Jaz sem s teboj vse 
dni.’ Naprej in pogum!  
Naj vas Gospod blagoslovi.«  
(iz pisma škofa Glavana ob 1.svetovnem dnevu 
starih staršev…) 
 

PRIPOROČAMO BOLNIKOM        

in STAREJŠIM 

* Svete maše na radiu Ognjišče bodo v 

mesecu avgustu iz župnijske cerkve sv. 

Marka v Kopru ob 19h. 

* Svete maše so na TV Exodus ob 

delavnik ob 6h, 12h, 18h in 24h, ob 

nedeljah pa ob 8.30, 12h, 13h, 18h in 

19h.  

* Vsakodnevni rožni venec na radiu 

Ognjišče ob 5. uri.  

* Vsako tretjo soboto v mesecu je na 

radiu Ognjišče Kateheza za bolnike. 

Tokrat bo 21. avgusta ob 21. uri.  

 

Ne pozabimo - LETO SVETEGA JOŽEFA  

Papeževa vsakdanja molitev k sv. Jožefu in »določen 

izziv« 

Apostolsko pismo »Patris corde« se končuje z molitvijo k 

sv. Jožefu, v opombi št. 10 razkriva tudi navado v življenju 

papeža Frančiška: vsak dan namreč že »več kot 

štirideset let« zmoli molitev k Marijinemu ženinu, ki je 

»vzeta iz francoske knjige pobožnosti iz 19. stoletja 

Kongregacije redovnic Jezusa in Marije«. Gre za molitev, ki 

»izraža predanost in zaupanje« do sv. Jožefa, pa tudi 

»določen izziv«, pojasnjuje papež, ker se konča z 

besedami: »Da se ne bo govorilo, da sem te zaman klical, 

mi pokaži, da je tvoja dobrota velika kakor tvoja moč«. – 

Sv. Jožef, steber družin, posreduj za naše družine, da bodo 

cenile družinsko molitev!  

    

Akcija MIVA 

Danes poteka akcija Miva, zbiranje 

darov za misijonarje oz. za nakup 

njihovih avtomobilov. Radi darujte, 

življenja rešujte. Pa še avto vam bo 

duhovnik blagoslovil za srečno 

vožnjo v prihodnje. Lanskoletna 

akcija je zaradi corone bila 

skromnejša, zato bodimo letos 

radodarnejši. Hvala za vaše darove. 

 

V primeru pogreba se obrnite farani 
Črneč in Libelič na župnika Igorja v 
Dravograd. Franček odhaja na dopust. 

 

za konec še nekaj počitniških šal 
 

Opitost. Zdraviliški gost drugemu zdraviliškemu 

gostu: »Ste tudi vi včeraj zvečer videli, kako se 

je sonce potopilo v morje, nebo otemnelo in so 

se oblaki kakor divji labodi podili po nebu?« – 

»Ne,« je priznal nagovorjeni, »tako opit pa 

nisem bil!« 

 

Kje je ati? Mamica zbira skupaj stvari po 

kopanju na plaži. Potem se nepotrpežljiva 

obrne k otrokom: »Čas je že da gremo. Zdaj pa 

povejte, kam ste zakopali atija.« 

 

Mleko. Gregor je s svojimi starši na počitnicah 

na kmetiji. Ko vidi kravo, ki stoji v vodi, vpraša 

brata: »Zakaj pa stoji v vodi?« Brat: »Hladi 

mleko, da se ne skisa!« 

 

Jagode. Mihec na počitnicah vidi, kako kmet na 

prikolico nalaga gnoj. »Kam bo dal ta gnoj?« 

vpraša. – »Na jagode.« »Ojej,« zaskrbi Mihca, 

»pri nas doma damo gor smetano!«  
      


