
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od  8.avgusta do 15.avgusta 2021 
 

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     
D – † JOŽICA MARKOVIČ – 6.obl. in starši VRHOVNIK ter SOR.   
O – † IVANKA ŠTRUC, JOŽE, ZOFIJA GREŠOVNIK in umrli pri hiši  
L – † STRAVNIKOVI STARŠI   

 

Ponedeljek 
9.avgust 

Edith Stein, za.Eu 

6.30 
18.30 
19.00 

D –  ZA ZDRAVJE   
Križ –  † DOMINIK MAGER  
Č – † PAVEL KOTNIK            

Torek 
10. avgust 

Lovrenc, muč. 

 
18.30 
19.00 

 
D – † FRANČEK PRAVDIČ 
L – † ALENKA PRIMOŽIČ             

Sreda 
11.avgust  

Klara. red.ust. 

 
6.30 

19.00 

 
D – ZA ZDRAVJE NA DUŠI in TELESU 
Č – † FERDO GNAMUŠ        

Četrtek 
12.avgust 

Ivana Šantal, red. 

 
 18.30 
19.00 

  
D – † EMICA SKRUBE – 30.dan 
Č – † PETER RUDL  

Petek 
13.avgust  

Poncijan, muč 

9.00 
18.30 
19.00 

Križ – PO NAMENU  
D – † MARKO POGOREVČNIK - osmina  
Č – † DUŠAN ČEDE - osmina   

Sobota 
14.avgust  

Maksimiljan 
Kolbe, muč. 

  
18.30  
20.00 

  
D – večerna nedeljska maša: †  KONDRAT RAMŠAK – 9.obl. 
Homec -Maša v zahvalo Homški Mariji Vnebovzeti  za 50 let 
mašništva (zlatomašnik Franček Kraner, gost Jože Kopajnik)  

 
MARIJINO 

VNEBOVZETJE 
15.avgust  

 
8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

             vabljeni v Marijina romarska središča 
L – † MARIJA in ALBIN KOTNIK   
ŠT – † LIPNIKOVI (Zajamšek) 

ŠP – † FRANCI in IRENA REPAS  
D – † MARICA OŠLOVNIK 
Boštjan: lepa nedelja – † FERDO KORAT    
Križ – procesija z Najsvetejšim in maša – † pri TONI-ju umrli     

DUHOVNA MISEL:  

   
 

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

mailto:igor.g@rkc


Številka 32        8.avgust 2021 
 

DEVETNAJSTA NEDELJA 
MED LETOM 

 

Tisti čas so Judje 
godrnjali nad Jezusom, 

ker je rekel: »Jaz sem kruh, 
ki je prišel iz nebes,« 

in so govorili: 
»Ali ni to Jezus, Jožefov sin? 

Njegovega očeta in mater 
poznamo. Kako more zdaj 

govoriti: ›Iz nebes sem prišel.‹« 
Jezus je odgovóril in jim dejal: 

»Ne godrnjajte med seboj! 
Nihče ne more priti k meni, 

če ga ne pritegne Oče, 
ki me je poslal, in jaz ga bom obúdil 

poslednji dan. 
(Jn 6,41–44) 

  
 

 

 

Ti kruh, 

ti si naše središče. 

Ti kruh, 

po tebi kričimo. 

Ti kruh, 

iz tebe živimo. 

Ti kruh, 

tebe molimo. 

Ti kruh, 

v tebi se najdemo. 

Ti kruh, 

po tebi postajamo prijatelji. 

Ti kruh, 

v tebi je naše veselje. 

Ti kruh, 

v tebi spoznavamo 

smisel življenja. 

Ti kruh. 
 

Anton Rotzetter, 
Jezus, hvala ti,  

ker se daješ z nas  

in nas vodiš po pravi poti. 

Vedno bomo iskali tvoje obličje  

in tvojo luč v naših srcih. 

Prosimo te, da vedno znova  

blagoslavljaš naše poslanstvo  

in da bomo vedno znova  

molili s psalmistom: 

»Slavili bomo Gospoda  

ob vsakem času,  

zakaj ponosni smo na Gospoda.« 

Amen. 

   

   



Še nekaj utrinkov iz 
življenja bl. Carla Acutisa, 
ki nas je zelo nagovarjal ta teden 
na oratoriju. 
Posebno poglavje njegove duhov-
nosti, v katerem se je ta izlivala 
navzven in evangelizirala, 
so evhari-stični čudeži. To 
so dogodki, ko sta se 
posvečena hostija ali vino 
tudi fi- zično spremenila v 
Kristusovo (srčno) mišico 
oziroma kri. Ti čudeži so 
Carla zelo nagovarjali, saj 
se dogajajo še danes in jih 
ne more ovreči niti 
najsodobnejša znanost. O 
njih je rad pripovedoval  
prijatel-jem, znancem in 
sorodnikom. Storil pa je še 
korak dlje. 
Pri enajstih letih je starše 
prosil, da so z njim začeli 
obiskovati čim več krajev, 
kjer so se zgodili 
evharistični čudeži, ki jih je 
priznala tudi Cerkev. Uspelo mu je 
obiskati 136 krajev evharističnih 
čudežev, ki jih je zbral v virtual-
nem muzeju.  
Zagnal je spletno stran in pomagal 
ustvariti razstavo, ki je do danes 
prepotovala svet in navdihnila 
mnoge. Ta svoj projekt je izdeloval 
dve leti in pol ter živi še danes: 
www.miracolieu- 
caristici.org. 
V kombinaciji z njegovim nalezlji-
vim veseljem, neusahljivo razpolo-
žljivostjo ter odprtostjo za bližnje-

ga ni mogoče, da njegov zgled ne 
bi deloval na ljudi okrog njega. 
Tukaj omenimo njegove starše. 
Navadno so starši tisti, ki vero 
prenesejo na svoje otroke, v 
primeru Acutisovih pa je bilo ravno  

nasprotno. Starši so sicer bili kato-
ličani, a svoje vere niso živeli. 
Carlo pa je že od zgodnjih otroških 
let kazal navdušenje za poveza- 
nost z Bogom. Vabil jih je, naj 
gredo z njim v cerkev pozdravit 
Jezusa in jim že zgodaj zastavljal 
teološka vprašanja, na katera niso 
imeli odgovorov, pozneje pa dajal  
živ zgled vsakdanjega obhajila in 
povezanosti z Bogom. Vse to je 
njegove starše približalo Bogu in 
danes živijo polno krščansko 
življenje. 
                    Povzeto po: oratorij Slovenija 
 



IZBOR ČLANOV ŽPS 
naše Pastoralne zveze 

Dravograd 
 

Kot smo obljubili v prejšnji številki, 
smo v tem tednu skušali formirati 
nove člane ŽPS po naših župnijah. 
Člani so prejeli povabilo, da se 
izjasnijo, če so še pripravljeni nadalje 
sodelovati kot člani ŽPS v posameznih 
župnijah, saj nismo mogli izvesti 
volitev. Odziv je bil povprečen in 
neodziven pri nekaterih. Tako smo še 
vedno v dilemi, kako z imenovanjem 
novih ŽPS, ki jih nadškof zahteva, da 
začno s svojim delom z začetkom 
novega pastoralnega leta. V 
posameznih župnijah je sedaj takšen 
sestav ŽPS. Ker je številčnost članov v 
ŽPS manjša, bodo večjo veljavo imeli 
tudi odbori v posameznih ŽPS. 
Rezultati so sledeči: 
V Dravogradu bodo v ŽPS imenovani: 
Marko Kocuvan, Matic Jeseničnik, 
Zofija Mager (vsi člani Draneve, ki so 

avtomatsko v ŽPS), Majda Jamnik. V ŽPS 
pa na novo imenujem predstavnico 
staršev veroučencev Bernardo 
Gnamuš Šlebnik. 
Ostali dosedanji člani pa bodo v 
širšem sestavu ŽPS – v odborih. 
 

V župniji Sv.Peter na Kronski gori 
bodo člani ŽPS: Bernarda Javornik, 
Betka Pirnat (članici Draneve), Kristina 
Ravnjak, Darko Rotovnik. Ostali 
dosedanji člani pa bodo sestavljali 
širši sestav ŽPS (v odborih). 

V župniji Šentjanž bodo člani ŽPS: 
Jelka Onuk, Katja Epšek (članica 

Draneve), Milena Dobnik, Lilijana 
Lipnik in Ivan Višner. Ostali dosedanji 
člani pa bodo sestavljali širši sestav 
ŽPS (v odborih). 
V župniji Ojstrica bodo v ŽPS: Robi 
Plimon, Rok Verko (člana Draneve), 
Marina Oder.   
 

Kako so se odločili v župnijah Črneče 
in Libeliče ni znano, ker je bil župnik 
Franček na dopustu. Več o teh 
odločitvah v prihodnji številki. 

 

ORATORIJ 2021 
Z nami je letošnji oratorij, ki je ob liku 
bl.Carla Acutisa povezoval animatorje 
in otroke v različnih dejavnostih preko 
celotnega dneva.  
Vsem animatorjem se iskreno 
zahvaljujem za predanost svojemu 
delu in poslanstvu, ki so ga opravili. 
Pa seveda vsem, ki ste s svojo 
pomočjo in darovi dodali svoj delež v 
njegovo izvedbo. Bog povrni in 
korajžno dalje v nove skupne izzive.  

 
Ob pogrebu + MARKA 

POGOREVČNIKA iz Dravograda  
so darovali za sveto mašo: mama 

Terezija, Matjaž Hribernik, soseda 
Kopmajerja; 

 

Hvala vsem za svete maše. 

 
AKCIJA MIVA 

Hvala tudi vsem, ki ste preteklo nedeljo na 
Ojstrici pri Treh križih zbrali lepa sredstva za 
naše misijonarje. Tako smo uspeli zbrati za 
lačne otroke na misijonu s.Mojce Karničnik 
410 €, ki jih bomo njej poslali.  
 

 


