
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od  22.avgusta do 29.avgusta 2021 
 

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      

 

Ponedeljek 
23.avgust 

6.30 
 19.00 

D – † MIRAN PRAVDIČ           
Č – † FRANCKA in MAKS KOTNIK in MAKSI in SOR.                 

Torek 
24. avgust 

Natanael, apostol  

6.30  
19.00 

D – ZA ZDRAVJE 
Č – † BERTA GNAMUŠ                     

Sreda 
25.avgust  

Ludvik IX. kralj 

 
19.00 

 
L – † JOŽICA PŠENIČNIK          

Četrtek 
26. avgust 

  
19.00 

  
Č – ZA ZDRAVJE  

Petek 
27.avgust  

Monika, mati  

 
9.00 

 19.00 

 
Križ – † BRITOVŠKOVI in KRALJEVI 
Č – † MARIJA MERZDOVNIK  - 11.obl. in LUDVIK – 12.obl.          

Sobota 
28.avgust  

  Avgustin, c.uč. 

 17.00 
18.30 
19.00 

Magdalena: † STANISLAV ŠKRATEK - osmina 

D – večerna nedeljska maša: † MATIJA KAVTIČNIK – 2.obl. - r  

Č – † MARICA PEČOLER in MARIJA GRILC   

 
22.  

NEDELJA  
MED LETOM 

 
29.avgust  

 
 Mučeništvo 

Janeza Krstbika 

8.00 
8.00 
9.30 

 
 
 

9.30 
11.00 
11.00 

Č – † MARICA KOGELNIK  
ŠT – † FERDINAND KOTNIK – 13.obl.    
ŠP – † MARIJA in AVGUST VERTAČNIK 
        † MARIJA in AVGUST VRHOVNIK in JOŽE VRHOVNIK  
                 in rajni Peharjevi (krst Eve) 
        † AVGUST POBERŽNIK – obl. in HELENA 

D – † FRANC SOVINC in ŠTEFKA   
L – † PRAJZOVI (krst Marka)     
O – † VIDA LORBER   

DUHOVNA MISEL:   
Pred svojo smrtjo je Jozue vprašal 

izraelsko ljudstvo: »Odločite se danes, ali boste 
hodili za maliki ali za Jahvejem!« In Jezus je v 
današnjem evangeliju vprašal apostole: »Ali 
hočete tudi vi oditi?« Z drugimi besedami, ljudstvu 
je bila dana svoboda izbire, odločitve.  

Bog nikogar ne sili, da bi mu moral slediti. Pušča 
nam svobodno odločitev. Mi večkrat to svobodo 
zlorabimo in izberemo rajši zlo kot dobro.  
Prosimo za odpuščanje in milost našega Gospoda.   
 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. e-

naslov: igor.g@rkc. Mobi: 041 319-440; 

mailto:igor.g@rkc


Številka 34        22.avgust 2021 
 

  
21.NEDELJA MED LETOM 

 
»Duh je tisti, ki oživlja,  
meso nič ne koristi.  

Besede, ki sem vam jih govoril, so duh in 
življenje.  

Toda med vami so nekateri,  
ki ne verujejo.«  

Jezus je namreč od  
začetka vedel, kateri ne verujejo  
in kdo ga bo izdal. Govoril jim je:  

»Zaradi tega sem vam rekel:  
Nihče ne more priti k meni,  
če mu ni dano od Očeta.« 

Po tistem je mnogo njegovih  
učencev odšlo in  

niso več hodili z njim. Jezus je  
tedaj rekel dvanajsterim:  
»Ali hočete tudi vi oditi?«  

Simon Peter mu je odvrnil:  
»Gospod, h komu naj gremo?  

Besede večnega življenja imaš in mi trdno 
verujemo  

in vemo, da si ti Sveti, Božji.« 
(Jn 6,63–69) 

 
 

 

Tudi če se oznanja evangelij na najboljši 

možni način, to ne zagotavlja, da ga bodo 

ljudje sprejeli. Tega se je dobro zavedal 

Jezus, ki je evangelij gotovo znal 

oznanjati.  

 

Če ga zavrne kdo, ki ga je razumel, je za 

svoj »ne« odgovoren sam. Če pa ga zavrne 

kdo, ki ga ni mogel razumeti, pade 

odgovornost na tistega, ki je slabo oznanjal. 

Kdor popači veselo novico, da bi jo naredil 

prebavljivo, je podoben hvalisavemu 

mešetarju; ne zanima ga resnica, temveč 

aplavz, ki ga bo deležen. 

Ravno to, česar Jezus ni iskal. 

Pazite se takšnih mešetarjev! 

Lahko se vtihotapijo tudi med teologe, 

strokovnjake za moralna vprašanja, 

duhovnike, »dejavne«  kristjane in 

kristjanke, lažne preroke. 

»Pa kaj misli papež?« – pravijo – »Kaj se 

ne zaveda, da si bo s takim govorjenjem 

odtujil številne moške, številne ženske, 

številne mlade ljudi?« 

Takšni mešetarji so tudi kristjani »na 

ameriški način«, ki bi radi pogojevali Božjo 

besedo z anketami: »70 odstotkov 

zagovarja splav, homoseksualnost, ločitev. 

Torej ...« 

Ti ljudje pozabljajo, da Jezus dvanajsterim, 

zmedenim zaradi svojega nauka preprosto 

reče: »Ali hočete tudi vi oditi?« 

Po: Tonino Lasconi, 365+1 dan s teboj 

   

   



Kakor apostol Peter tudi mi z veliko vero 
kličemo: »Gospod, h komu naj 
pojdemo, ti imaš besede večnega 
življenja.«  
Samo ti umiriš naše srce, samo po 
tvojih besedah lahko živimo polno in 
srečno življenje. Gospod, ti nas vedno 
poslušaš, zato se zaupno k tebi 
zatekamo. Ker imaš ti besede večnega 
življenja, usliši naše prošnje, kadar se z 
zaupanjem zatekamo k tebi. Saj ti živiš 
in kraljuješ vekomaj. Amen.  

 

 
Daj nam danes naš 
vsakdanji kruh … 
 

Na vrata samostana je potrkal 
kmet. Vratarju je potisnil v roke lep, 
sveže pečen in prijetno dišeč hleb 
kruha in rekel: »Brat vratar, ali veš, 
komu je namenjen ta  hleb?« 
»Morda očetu opatu?« je ugibal 
vratar. 
»Ne. Tebi,«  je odvrnil kmet.  
»Meni?« Prav meni?« je bratu 
vratarju zažarel obraz. 
»Da. To pa zato, ker si vedno tako 
prijazen z menoj in z mojo družino. 
Zato sva te z ženo hotela 

razveseliti.« Tudi kmet je kar žarel 
od veselja. 
Brat vratar je položil hleb na mizo 
in ga občudoval vse dopoldne. 
Naenkrat se mu je utrnilo: »Kaj ko 
bi malo razveselil tudi očeta 
opata?« Brž je odnesel hleb očetu 
opatu in ta ga je bil zares vesel. A 
spomnil se je, da je najstarejši 
pater bolan in si dejal: »Odnesel 
mu bom ta čudoviti hleb kruha, da 
ga malo razveselim.« A tudi tam 

hleb ni ostal dolgo. Bolni 
pater je pomislil, da bi lahko 
razveselil brata kuharja, in 
mu ga je poslal. Brat kuhar 
ga je dal bratu zakristanu (da 
bi ga razveselil, vseveda) in 
ta ga je dal najmlajšemu 
bratu v samostanu, ki pa ga 
je spet podaril naprej 
drugemu bratu. Na koncu se 
je hleb ponovno vrnil k bratu 

vratarju. Tako je bil krog sklenjen. 
To je bil res krog veselja. 
 
Ne čakaj, da bo začel kdo drug. 
Prav ti si danes na vrsti, da deliš in 
začneš veselje med prijatelji. 
Ljubezen je edini zaklad, ki se 
množi, kadar se razdaja.  
Kadar molimo »daj nam danes naš 
vsakdanji kruh«, prosimo Boga, da 
naj nas podpira pri našem romanju 
skozi življenje, da bomo v puščave 
tega sveta zmožni prinašati 
Jezusovo veselje. On, ki se daje za 
nas, je lahko po nas tudi veselje za 
druge. 

Po: Pridi otrok moj 

  



 
Veroučna srečanja se bodo začela v 
ponedeljek 13.septembra. Upamo, da brez 
kakšnih posebnosti (kot je bilo na zaključku 

lanskega leta). 
VPIS OTROK PRVOŠOLCEV bo v soboto 
11.septembra za vse župnije od 9.00 – 11.00 
v veroučni učilnici Dravograd. Izven tega 
termina pa mogoč vpis tudi v času uradnih ur 
pred to soboto (vsak delavnik od 8.00-9.00 v 

Dravogradu). 
Za višje razrede letos NI VPISA in tudi NI 
PRISPEVKA, ker smo lansko veroučno leto bili 
zelo redko skupaj oz. je verouk potekal po 
zoomu ali na daljavo preko meilov.  
Prijava otroka bo ob prihodu k verouku na 
prvi dan verouka (razpored verouka bo kmalu znan 

in se ne bo dosti razlikoval od lanskih terminov). 
 

Nedelja in teden mladih 2021 
Leta 2020 je papež Frančišek za vesoljno 

Cerkev določil, da se nedeljo mladih praznuje 

na nedeljo Kristusa Kralja. Pred tem je bila 

nedelja mladih na cvetno nedeljo. Pri tem je 

dal krajevnim Cerkvam možnost, da 

praznovanje nedelje mladih prestavijo na drug 

datum.  

Zaradi tradicije, ki jo ima Stična mladih v 

mladinski pastorali, so škofje podprli predlog 

Urada za mlade, da nedeljo mladih 

praznujemo 2. nedeljo v septembru, 

(12.9.) teden mladih pa v tednu od nedelje 

mladih do Stične mladih. 

Geslo tedna in nedelje mladih 2021 bo enako 

kot na Stični mladih: »Utrdi moje korake.«  
V naši PZD pa bomo v tem tednu mladih 
pričeli tudi veroučna srečanja za novo 
veroučno leto. Pričakujemo sodelovanje. 

  utrinek letošnjega oratorija v Dravogradu  

 

DAROVANJA PRI SVETI MAŠI:  
Hvala za vsak vaš dar, ki ga darujete pri 
nedeljski sveti maši. Na 1. nedeljo darujete za 
potrebe svoje farne cerkve, zato je darovanje 
po tradiciji okrog oltarja.  
Tako ste darovali: 
Župnija Dravograd –  
1.8.- 133 € 
8.8. – 59 € 
15.8. – 105 € 
--------------------------------- 
Župnija Ojstrica: 8.8. – 41 €  
--------------------------------- 
Župnija Šentjanž:  
1.8. – 89 € 
8.8. _ 65 € 
15.8. – 81 € 
---------------------------------  
Župnija Šempeter 
- Sv.Ožbolt ob lepi nedelji  
1.8.- 245 €  
 

Za ostale župnije ni podatkov. 
 

Hvala tudi vsem, ki ste darovali za akcijo 
MIVA.  
 

Šala za konec 
 

STAROST – »Še zelo čil možakar praznuje stoti 

rojstni dan. Novinar ga vpraša, v čem je skrivnost, 
da je dočakal tako visoko starost.  
»Tega vam zdaj še ne morem odkriti,  ker se še 
pogajam z dobavitelji jogurta, s pivovarno in s 
tobačno tovarno.« 


