
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od  1.avgusta 2021 do 8.avgusta 2021 
 

OSEMNAJSTA 

NEDELJA 
MED LETOM 

1.avgust  

 
8.00 
9.00 
9.30 

11.00 

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

 

Ponedeljek 
2.avgust 

Porciunkula 

8.00  
9.00 

18.30 

Križ – priložnost za sveto spoved in porciunkulski odpustek 
Križ – PO NAMENU  
D –  † AVGUST in IVANA GRIZOLD – obl. in SOR. - r            

Torek 
3. avgust 

 
18.30 

 
D – † ŠTEFAN POLANER – 5.obl.            

Sreda 
4.avgust  

Janez Vianey – 
arški župnik 

 
6.30 

 
D – † ELIZABETA STERGAR      

Četrtek 
5.avgust 

Marija Snežna; 
Ožbolt-kralj  

 
18.00 
18.30 

Prvi četrtek v mesecu 

D – molitvena ura za duhovne poklice 
D – V ZAHVALO , ZA ZDRAVJE in BLAGOSLOV  / ZA DUHOVNE POKLICE  

Petek 
6.avgust  
Jezusova 

spremenitev 

  
9.00 

18.30 

 
Križ – † MOJCA MERKAČ in za zdravje v družini 
D – † KUNČEVI       

Sobota 
7.avgust  

Prva sobota 

10.00 
11.00 

 
18.30  
19.00 

Križ – † VIKTOR POTOČNIK 
Križ – krstno slavje - Neli Rek  
ŠP  - poroka z mašo VRHOVNIK Rok in Kristina  
D – večerna nedeljska maša: † ERNA KREVH 
Č – † GOLJAT MELANŠEK 

 
DEVETNAJSTA 

NEDELJA 
MED LETOM 

8.avgust  

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

Č – † TONI PUŠNIK in ANA HRIBERNIK 
ŠP – † TILEN BOŽIČ – 1.obl. 
ŠT – † PAVLA, AMALIJA in JULKA ter JOŽE KRIŽAN in MATIČEVI - r   
D – † JOŽICA MARKOVIČ – 6.obl. in starši VRHOVNIK    
O – † IVANKA ŠTRUC, JOŽE, ZOFIJA GREŠOVNIK in umrli pri hiši  
L – † STRAVNIKOVI STARŠI   

DUHOVNA MISEL: 
    Otroku je treba poleg materialnih 

dobrin posredovati tudi duhovne in 

kulturne vrednote. 

    Koliko časa in energije porabimo 

za vsakdanji kruh. Mišljena je 

hrana, stanovanje in delo. Tudi pri 

molitvi Očenaša prosimo: Daj nam 

naš vsakdanji kruh. Da človek 

skrbi za ta zemeljski kruh, je samo 

po sebi razumljivo.  

Današnji evangelij pa usmerja našo 

pozornost na drugi kruh, ki nam ga 

podarja sam Jezus. Tudi ta kruh je 

enako pomemben za človeka. Gre 

namreč za duhovno hrano, v moči 

katere bomo nekoč dosegli večno 

življenje. 

 
 

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

mailto:igor.g@rkc


Številka 31        1.avgust 2021 
 

OSEMNAJSTA NEDELJA 
MED LETOM 

 

Jezus jim je odgovoril in rekel:  
»Resnično, resnično, povem vam: Ne 
iščete me zato,ker ste videli znamenja,  

ampak ker ste jedli kruh  
in se nasitili. Ne delajte za jed,  

ki mine, temveč za jed,  
ki ostane za večno življenje  

in vam jo bo dal Sin človekov;  
nanj je namreč vtisnil pečat Oče,  

Bog. Tedaj so mu rekli: »Kaj naj storimo,  
da bomo delali Božja dela?«  

Jezus je odgovoril in jim dejal:  
»Božje delo je to, da verujete  
v tistega, ki ga je on poslal.« 

Jezus jim je dejal: »Jaz sem kruh življenja.  
Kdor pride k meni,gotovo ne bo lačen,  

in kdor vame veruje,  
gotovo nikoli ne bo žejen. 

(Jn 6,26–29.35)  
Množica Jezusovih sledilcev išče učitelja, 

po katerem se dogajajo znamenja. Pred 

kratkim so bili ljudje priče čudežu 

pomnožitve kruha in rib in sedaj iščejo 

človeka, po katerem se je zgodilo 

znamenje. Ko ga najdejo, jih nagovori in 

jim razodene pravi razlog svojega 

prihoda in delovanja. 

Jezus ni prišel, da bi delal čudeže, čeprav 

so se ti po njem dogajali. Veliko bolj 

pomembno kot to, da je kruh čudežno 

pomnožen, je pomembno to, da so ljudje 

kruh jedli in se nasitili. To je bilo namreč 

Božje znamenje zelo konkretne skrbi 

zanje. Čudeži v nobenem smislu ne 

nasitijo človeka, marveč kažejo na izvor 

vsega, kar je – na pravo hrano. 

Čudežno pomnoženi kruh je zgolj 

znamenje kruha, ki bo popolnoma nasitil 

vsakogar, ki ga bo jedel. Ta kruh bo 

hrana za večno življenje. Jezus sam je 

popolna hrana in popolna pijača, ki 

nasiti in odžeja za vedno. Le kako je to 

mogoče? Jezus je postal človek in je izšel 

iz samega vira vsega bivajočega. Kdor 

torej sprejme Jezusa, ima neposredni stik 

z Bogom, torej neposreden stik 

z izvirom življenja samega – 

kdo bi si potem želel česa 

drugega? 

In kako priti do te hrane in te 

pijače? Jezus pravi, da sta 

potrebni dve stvari. Priti k 

Jezusu in mu zaupati. Jezusova 

bližina je popolna hrana in 

odnos zaupanja v Jezusa je 

popolna pijača. Pristopiti k 

Jezusu pomeni prisluhniti 

njegovemu nauku, ki ljudi hrani z 

modrostjo, verovati ali zaupati mu, pa 

pomeni najti pravi smisel. 
Po: p. D. Ristić, radio.ognjisce.si 

   

   



     ORATORIJ 2021 

Življenje bl. Carla Acutisa 
V prihajočm tednu bomo sodoživljali 
letošnji oratorij. Zato naj zapišem nekaj 
podatkov o tem čudovitem mladeniču, 
ki ga bodo otroci skupaj z animatorji 
spoznavali. 
Carlo Acutis je sodoben svetnik, za zdaj 
imenovan še blaženi Carlo. Naslov 
letošnjega oratorija je njegovo 
sporočilo mladim: »Originalen sem« in 
pa: »Evharistija je moja avtocesta v 
nebesa.« 

Rodil se je 3. maja 1991 v Londonu, 
umrl pa je 12. Oktobra 2006 v Monzi v 
bližini Milana zaradi levkemije. Za 
Božjega služabnika je bil razglašen 5. 
julija 2018. Pretresljiva je zrelost tega 
fanta. Umrl je pri 15 letih in izredno 
dobro je poznal vero. Ko je bil še deček, 
se je zaljubil v evharistijo, pobožnost je 
gojil tudi do Marije. Bil je katehet, 
najstnikom je znal predati vero, ne 
samo preko srečanj, ampak je 
uporabljal tudi tehnologijo. Naredil je 
računalniški projekt o različnih 
tematikah vere, imel je spletno stran o 
evharističnih čudežih. Ta fant je torej 
živel svojo vero v polnosti. Izredno 
močne so tudi njegove besede v 
zadnjih dneh življenja. Dejal je namreč: 

»Vse svoje trpljenje želim podariti za 
Gospoda, za papeža in za Cerkev. 
Nočem iti v vice; hočem iti naravnost v 
nebesa.« To je rekel pri 15 letih! 
Leta 2012 je milanska škofi ja začela 
postopek za Carlovo razglasitev za 
svetnika. Poleg tega, da so natančno 
preverili vse vidike njegovega življenja, 
je za to potreben tudi doka- 
zan čudež, ki se je zgodil na njegovo 
priprošnjo. Teh je bilo sicer že več. 
Že na Carlovem pogrebu je bila ena od 
udeleženk čudežno ozdravljena 
dolgoletne bolezni. Zelo zanimiva pa je 
tudi zgodba njegove družine. Kot je 
zapisano, Carlova starša kljub 
prizadevanjem nista mogla več imeti 
otrok. V ta namen sta tudi veliko 
molila.  

Nekaj let po njegovi smrti pa je imela 
mama Antonia ponovno sanje, v 
katerih ji je spregovoril Carlo. Obljubil ji 
je, da bo še imela otroke. In res: leta 
2010, pri svojih 43 letih, je  
rodila dvojčka, Carlovega bratca in 
sestrico! 
Kljub vsemu takšni dogodki niso dovolj 
za stroge kriterije definicije čudeža, ko 
gre za postopek kanonizacije. Potreben 
je natančno dokumentiran čudež, ki ga 
znanstveno nikakor ne more razložiti 



več komisij neodvisnih strokovnjakov. 
A tudi to se je zgodilo leta 2013 v 
Braziliji. Štiriletni Mattheus je trpel za 
redko prirojeno napako trebušne 
slinavke,  zaradi katere je izbruhal 
vsako hrano, ki jo je zaužil. Njegovo 
življenje je viselo na nitki. Družina je 
molila devetdnevnico h Carlu Acutisu. 
12. oktobra 2013 so ga nesli tudi k 
blagoslovu s Carlovo relikvijo, ki jo je 
od njegove mame pridobil bližnji 
duhovnik. Od trenutka blagoslova je bil 
popolnoma ozdravljen in je že isti večer 
lahko pojedel normalen obrok  
hrane. Ob tej potrditvi so Carlovo telo 
ponovno izkopali in mu v asiški baziliki  
pripravili posebno mesto. Sledilo je 
novo presenečenje: njegovi organi so 
bili še vedno skorajda popolnoma 
ohranjeni oz. niso trohneli. Carlo je 
nekoč dejal: »Če bi ljudje vedeli, kaj je 
večnost, bi naredili vse, da spremenijo 
svoje življenje.« 
                                                    Povzeto po R. Vatikan in oratorij Slovenija 

AKCIJA MIVA 
Hvala vsem, ki ste sodelovali v akciji MIVA 
2021. Tako smo v vseh župnijah blagoslovili 
vozila in prevozna sredstva. Ob tej priliki ste 
darovali za misijonska vozila takole: 
Dravograd 201 €; Šempeter 147 €; Šentjanž 
148 €, na Ojstrici je akcija to nedeljo 1.8.21 
pri Treh križih, za Črneče in Libeliče ni 
podatka. 

 
Zakonca Anica in Stanko Kaiser sta 25.julija 
2021 obhajala biserno poroko – 60 let 
zakonske zvestobe. Ob tej priliki je bila v 
farni cerkvi zahvalna sveta maša, ki pa se je 
slavljenca zaradi bolezni nista mogla 
udeležiti. Zato ju je župnik Igor obiskal 

naslednji dan, opravil obred biserne poroke 
ter prinesel tolažbo-sveto obhajilo, da bi bil 
On (Jezus), njuna moč za premagovanje 

vsakodnevnih težav. Stanko je namreč že 
vrsto let na vozičku in skrbna žena Anica 
vseskozi tako plemenito skrbi zanj. Obema 
čestitamo tudi farani župnije Dravograd, saj 
je bil Stanko kar nekaj let cerkveni ključar, 
žena Anica pa je kot odlična šivilja poskrbela 
za cerkvene prte in vse ostalo, kar je še bilo 
potrebno postoriti za župnijo. Oba sta 
hvaležna, da sta lahko doživela toliko lepih 
skupnih let in ponosna sta, da ju je vedno 
povezovala brezpogojna ljubezen. Res, prava 
ljubezen je večna! Bog ju blagoslovi! 

 

In kako bo z ŽPS v prihodnje? Kot je znano, 
nadškof želi, da v novo pastoralno leto 
stopimo z imenovanjem novih ŽPS po naših 
župnijah. Zaradi corone je nadškof njihov 
mandat podaljšal za eno leto. Zdaj pa 
pričakuje, da z novim pastoralnim letom 
imenujemo nove člane ŽPS. Dosedanje člane 
smo povabili k nadaljevanju dela, zato bodo 
rezultati do prihodnje nedelje znani.   
  

ORATORIJ – prošnja za kaj sladkega 

V tednu, ki prihaja, bo v naši PZD potekal 

oratorij. Se priporočamo za kakšno pecivo, 

sadje ali podobne dobrote za 50 mladih, ki se 

bodo povezovali in spoznavali ob liku Carla 

Acutisa. Že vnaprej smo hvaležni za vsakršen 

dar. Dobrodošla bo tudi kakšna finančna 

pomoč, da pokrijemo stroške, ki nastanejo. 


