
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od  15.avgusta do 22.avgusta 2021 
 

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     

 

Ponedeljek 
16.avgust 

Rok, spokornik 

 
6.30 

 19.00 

 
D –  ZA ZDRAVJE    
Č – PO NAMENU              

Torek 
17. avgust 

  

17.00 
18.30 
19.00 

Ema – †  ZVONKA KOMPARE 
D – † KSENJA GORŠEK – 3.obl.  
Č –  V ZAHVALO (48 obl. poroke) in V DOBER NAMEN             

Sreda 
18.avgust  

Helena, cesarica 

 
6.30 

19.00 

 
D – † LILIJANA KREMZER  
L – † ALENKA PRIMOŽIČ         

Četrtek 
19.avgust 

Janez Eudes, duh. 

17.00 
 18.30 
19.00 

D – razgovor za krst /starši+botri/ 
D – † FRANC RAMŠAK  
L – † JOŽICA PŠENIČNIK  

Petek 
20.avgust  

Bernard, opat 

 
9.00 

18.30 

 
Križ – PO NAMENU  
D – † ALBIN VALENTI       

Sobota 
21.avgust  

 Pij X, papež 

10.00
11.00
14.00
17.00 
18.30 

ŠP - krstno slavje (Nace in Neža) 
ŠP – krstno slavje (Rok) 
Jedrt – poroka Kresnik-Vesenjak  
Križ – poroka Verdnik – Langbauer 
D – večerna nedeljska maša: †  ŠTEFANIJA LESIČNIK 

 
21.  

NEDELJA  
MED LETOM 

 
22.avgust  

 
Devica Marija 

Kraljica 

8.00 
8.00 

 
9.30 

 
 
 

9.30 
11.00 

 
11.00 
15.00 

Č – † INGA KOTNIK  
ŠT – † IVAN VOŽIČ in MARIJA BART VOŽIČ  

        † FRANC REPNIK  
ŠP – † ANDREJ in ANGELA RAVLAN  

       † JULIJANA GAGGL in SOR – r  
        † SIMON MOČNIK in DOLANČEVI (krst Lare),   
         † IVANA SEŠEL in rajni pri KOTALU – r (krst Petre) 
 D – † DRAGO in FRANC ter JANKO BOŽIČ  
L – † PETER in HILDA, PETER VERNEKER, VLADO ROTOVNIK  
                                                                                in PAVEL KOZJEK      
O –  † PAVEL MORI 
Grubarjev vrh – † NIKOLAJ GRILC      

O širjenju virusa, njegove različice 

delta, nas pristojne zdravstvene in državne službe 

neprestano opozarjajo, naj ostanemo previdni, naj 

vzdržujemo medsebojno razdaljo, si razkužujemo 

roke.  Zdravstveni strokovnjaki pravijo, da bi 

širjenje virusa omejili le, če bi bila precepljenost 

prebivalstva v Sloveniji vsaj 80 odstotna. Torej, ne 

nasedajte raznim teorijam »zarote«, ki skušajo 

prikazati cepljenje v negativni luči. Zaupajmo 

strokovnjakom, predvsem pa se prepustimo Božji 

ljubezni, ki nas tudi na tak način, s cepljenjem, 

čuva in varuje. Pa obilo zdravja vsem!       
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor 

Glasenčnik-žpk mod. e-naslov: igor.g@rkc. Mobi: 041 319-440; 

mailto:igor.g@rkc


Številka 33        15.avgust 2021 
 

MARIJINO VNEBOVZETJE 
(Iz božje besede praznika) 

Na nebu se je prikazalo veliko 
znamenje: žena, ogrnjena s soncem, 
in luna pod njenimi nogami, na njeni 
glavi  pa venec dvanajstih zvezd. Bila 

je noseča in je vpila od porodnih muk 
in bolečin. Nato se je na nebu 
prikazalo drugo znamenje: glej, ve- 
lik zmaj, rdeč kot ogenj, ki je imel 
sedem glav in deset rogov, na 
njegovih glavah pa je bilo sedem 
diademov. Njegov rep je pometel z 
neba tretjino zvezd in jih vrgel na 
zemljo. Zmaj se je ustopil pred ženo, 
ki je bila pred porodom, da bi požrl 
njenega otroka, ko bi porodila. In 
porodila je otroka, dečka, ki mu je bilo 
namenjeno, da bo pasel vse narode z 
železno palico. Njen otrok je bil  

 
odnesen k Bogu in k njegovemu pre- 
stolu. Žena pa je pobegnila v puš-
čavo, kjer ji je Bog pripravil zavetje, 
da bi jo tam hranili tisoč dvesto 
šestdeset dni. (Raz 12,1—6) 

 

 
 
 

 

 

 

 

Praznični 

hvalospev 

Danes 

slavimo vnebovzetje Marije, deviške 

Božje Matere, 

ki je začetek in podoba         

poveličane Cerkve, 

trdno upanje in tolažba potujočemu 

božjemu ljudstvu. 

Nisi hotel, da bi v grobu trohnelo    

telo Žene, 

ki je nosila Začetnika življenja 

in je svetu rodila tvojega 

učlovečenega Sina, 

našega Gospoda Jezusa Kristusa. 

   

   



 

DUHOVNA MISEL: 
 

Težko si je predstavljati skrivnost 
Marijinega vnebovzetja.   
Na današnji praznik nam je predstavljena 
Marija, ki je že na samem začetku svoje 
poklicanosti izrekla besede: »Zgodi se 
tvoja volja!« Svoje življenjske načrte je 
dala na stran, da bi lahko sprejela otroka, 
ki ji je bil po angelu Gabrijelu 
napovedan. In na koncu je spet sprejela 
Jezusa v svoje roke, ko so ga sneli s križa. 
Zdaj ga je morala za vedno izpustiti iz 
svojih rok.  
Danes se spominjamo Marije, ki nam je 
lahko vzor in ki je uspešno končala 
zemeljsko popotovanje. Kdor vse pusti, 
da bi lahko sprejel Boga, njemu bo 
življenje uspelo.  (F. Kraner v oznanilih Črneče) 

 

Verovati v večno življenje pomeni 

upati, da ne bo nič od tega, kar 

storimo ali delamo, šlo v izgubo, 

temveč da „bomo vse odlične sadove 

narave in našega truda potem, ko smo 

jih v Gospodovem duhu in po 

Gospodovi volji razvijali na zemlji, 

znova našli, toda očiščene vsega 

madeža, presvetljene in preobražene“. 

In kaj je zapisal škof Slomšek o 

Marijinem vnebovzetju? 
Marija, naša tolažba in naše veselje, 
ki nam jo je njen sin Jezus, naš 
Gospod, dal na križu za mater. Vsi 
kristjani smo njeni duhovni otroci, ki 
jih ljubi, za katere skrbi. Kje je 
najboljši del, ki ji ne bo vzet, ki ga želi 
deliti z nami? To so nebesa, večna 
blaženost. Ravno danes praznujemo 
blaženi dan, na katerega se je 
poslovila od te žalostne zemlje, da bi 
vzela v posest svoj najlepši del v 
nebesih, kjer sedaj kraljuje povišana 
nad vse zvezde, kraljica vseh očakov, 
vseh prerokov in apostolov, in prosi 
za nas, svoje otroke. O, da bi se tudi 
mi nekoč na večer svojega življenja 
prav tako blaženo ločili od tega sveta, 
dosegli tisto veselje, ki ga Mati Božja, 
povzdignjena v nebo, sedaj že uživa.
  

 

Pojdi na počitnice 
 

Privošči si počitnice! 

Tudi Bog ti jih privošči 

in dobro »prenese«, 

če malo pobegneš – v svobodo. 

Iz srca ti privošči 

sprostitev in počitek. 

Pojdi na počitnice z Bogom, 

pa se bodo v tem lepem času 

obnovile in pomladile 

vse moči tvojega življenja. 
 

Phil Bosmans 

 
 
                               Šala za dobro voljo: 
MUHE – Janezek v šoli učiteljici pove, da je v 
stanovanju našel štiri mrtve muhe – dve ženskega in 
dve moškega spola. »Kako pa veš, katerega spola so 
bile?« ga skeptično vpraša učiteljica. »Preprosto!  
Dve sta bili v kozarcu mošta, dve pa pred ogledalom.« 



KAKO BODO v prihodnje 

DELOVALI v župnijah posamezni 

ŽPS  ? 
 

Mandat dosedanjim članom ŽPS bi bil 
končan v marcu 2020, a je bil zaradi 
Corone  vsem članom podaljšan za eno 
leto. V juniju 2021 pa bi se moral zgoditi 
izbor novih članov ŽPS po župnijah, a je 
bilo zaradi mnogih nejasnosti 
predlagano, naj vsaka župnija po svojih 
kriterijih predlaga in izbere novi sestav 
ŽPS po župnijah. Tako smo se ob 
pogovorih z nekaterimi člani Draneve 
dogovorili, da predlagamo manjše število 
članov v ŽPS, ki bodo usklajevali in 
načrtovali svoje delo v posameznih 
župnijah, iniciativo in pobude pa 
pridobivali od Draneve.  

V širši sestav ŽPS pa predlagamo 
dosedanje člane ŽPS, ki bodo razporejeni 

v posameznih odborih: 
 ODBOR ZA OZNANJEVANJE,  

ODBOR ZA BOGOSLUŽJE,  
ODBOR ZA DOBRODELNOST. 

 

za župnijo DRAVOGRAD: 

Po odločitvi župnika moderatorja   

ožji sestav ŽPS Dravograd 

sestavljajo: 

Marko Kocuvan – član odbora za 

oznanjevanje in član Draneve 

Matic Jeseničnik – član odbora za 

bogoslužje in član Draneve 

Zofija Mager – dosedanja tajnica 

ŽPS in članica Draneve 

Bernarda Gnamuš Šlebnik – 

predstavnica staršev veroučencev 

Majda Štaher – članica odbora za 

bogoslužje 

Igor Glasenčnik –župnik moderator  
 

 

V odbore ŽPS Dravograd imenujemo 
naslednje dosedanje člane, ki sestavljajo 

širši sestav ŽPS Dravograd in 
predlagamo nove: 

ODBOR ZA OZNANJEVANJE:   
Marko Kocuvan, Epšek Katja, Krevh 
Polaner Jasmina, Otto Andrej; na novo v 
ta sestav imenuje župnik še Bernardo 
Gnamuš Šlebnik – predstavnica staršev 
veroučencev. V ta odbor povabimo še 
Zofko Frank – voditeljico molitvene 
skupine, 
ODBOR ZA BOGOSLUŽJE:   
Matic Jeseničnik, Elica Gorišek, Zofija 
Mager, Majda Štaher; v ta odbor 
povabimo še Irmo Kladnik – voditeljica 
bralcev božje besede.  
ODBOR ZA DOBRODELNOST:  
Zdenka Šajher, Lucija Bilič, Anica Preglav, 
Tatjana Žganec. 

Članica tega odbora Anica Preglav, se 
predlaga za članico Župnijskega 
gospodarskega sveta (ŽGS). 
 

Opomba: dosedanja člana ŽPS, Vinko 

Rubhof in Julka Merc pa se članstvu v ŽPS 

odpovedujeta v korist mlajših. 
Kako bo v preostalih župnijah pa 
objavimo, ko bodo vsi podatki znani. 
------------------------------------------------------  

 za konec 

SPOMINKI – »Ali ste na potovanju 
nakupili kaj spominkov?«          
»Kar precej. Toda mož je na poti 
domov že vse spil!« 

Pa blagoslova vsem na dopustu in tistim 
ki ste doma. 


