
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od  29.avgusta do 5.septembra 2021 
 

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   

 

Ponedeljek 
30.avgust 

18.30 
 19.00 

D – † ERNA IN MATJAŽ KREVH            
Č – † DUŠAN ČEDE                  

Torek 
31. avgust 

17.00
17.00 
18.30 

Ema – PO NAMENU (maše so samo za stanovalce doma Sv.Eme) 
L – † STANKO KOROŠ -10. dan   
D –  ZA BLAGOSLOV IN USPEH V SREDNJI ŠOLI                  

Sreda 
1.september  
Egidij, opat 

 
 

7.30 
9.30 

19.00 

Obletnica kronanja Brezjanske Marije 
                 Z a č e t e k   n o v e g a   p a s t o r a l n e g a   l e t a  

D – V ČAST MATERI BOŽJI ZA ZDRAVJE 
Prevalje – dekanijska rekolekcija 
Č – V DOBER NAMEN in V ZAHVALO            

Četrtek 
2.september 

18.00
18.30  

D – molitvena ura za duhovne poklice 
D – ZA DUHOVNE POKLICE    

Petek 
3.september  

 Gregor Veliki, pap 

 
9.00 

 18.30 

 
Križ – PO NAMENU  
D – † KLARA HOČEVAR – 30.dan           

Sobota 
4.september  

   

10.00
11.00 
18.30 

  

D – poročna maša s poroko ZA SREČEN ZAKON /Štumpfl – Bilić/ 
Č – † VINKO RAPUC  
D – večerna nedeljska maša: † starši SAHERNIK –GRAGER 
                                                † MARIJA REMIC      

 
23.  

NEDELJA  
MED LETOM 

 
5.september  

Mati Terezija, red. 
 

Angelska nedelja  

8.00 
8.00 

 
9.30 

 
 
 

9.30 
 

11.00 
11.00 

Č – † DUŠAN ČEDE /krst Naj-a/  
ŠT – † MARIJA in IVAN PRIKERŽNIK in VINKO 

         † ANTON KOBOLT – 35.obl. in MEŠIČEVI 
ŠP –  DRUGA ROŽA ROŽNEGA VENCA 

         † IVAN, FRANC in MARJETA PIRNAT 

         † KATJA JAVORNBIK in SOR. 
         † PAVEL REČNIK – 3.obl. - r  
D – † BRANKO VOLŠAK 

       † ŠTEFKA ODER -2.obl. 
L – † IVAN VERNEKAR – 6.obl.       
Sv.Duh – lepa nedelja – † BRANKO BOŽIČ in GOLOBOVI     

DUHOVNA MISEL:   
 

Božje volje ni težko spoznati.  
Javlja se nam od trenutka do trenutka po 
naših človeških in poklicnih dolžnostih.  

Vsak hip vemo, kaj naj storimo,  
če hočemo biti  

marljivi, dobri, plemeniti.  
Izpolni do kraja svojo dolžnost,  

pa si izpolnil Božjo voljo. 
 (Janez Janžekovič) 

 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. e-

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

mailto:igor.g@rkc


Številka 35        29.avgust 2021 
 

  
22.NEDELJA MED LETOM 

In spet je poklical k sebi  
množico in ji govóril: »Poslušajte me vsi in 

doumite!  
Nič ni zunaj človeka,  

kar bi ga moglo omadeževati,  
če pride vanj,  

ampak ga omadežuje to,  
kar pride iz človeka.  
Od znotraj namreč,  
iz človekovega srca,  

prihajajo hudobne misli,  
nečistovanja, tatvine, umori, 
prešuštva, pohlepi, hudobije, 

zvijača, razuzdánost,  
nevoščljivost, bogokletje,  

napuh, nespamet.  
Vse te hudobije  

prihajajo od znotraj  
in omadežujejo človeka.« 

(Mr 7,14–15.21–23) 

 

Hudobne misli, ki jih gojimo v 
svojem srcu do soljudi, in obsodbe 
drugih so večji greh kot 
neupoštevanje kulture mize in 
različnih higienskih predpisov. 

Ni tako velik greh apostolov 
in preprostega ljudstva, ki niso 
upoštevali kulture mize in so pri 
uživanju hrane bili premalo hi-
gienski, temveč vaše obsojanje in 
omalovaževanje ljudi, ki prihaja iz 
vaše notranjosti, iz vašega 
hudobnega srca,  rani ljudi v globino. 
To so tisti veliki grehi, ki jih 
počnemo.     

Poskušajmo posvetiti v 
prihodnosti več pozornosti svoji 
notranjosti, svojemu srcu in uresničiti 
tisto, kar Jezus želi. To nas lahko zelo 

osreči. Kajti hudobne misli v 
nas ne škodujejo samo 
soljudem, temveč 
zastrupljajo tudi naše srce in 
ga delajo še bolj temnega in 
nesposobnega za dobra dela. 

 Vsa dobrota in 
toplina, ki jo izžarevamo za 
druge, se vrača v naše srce 
ter ga dela toplejšega in 
svetlejšega.                       

              (iz oznanil Črneče) 

  
  

   

   



Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo 

omadeževati, če pride vanj, ampak ga 

omadežuje to, kar pride iz človeka.«  
                                  (Mr 7,15) 

 

Jezus zahteva, da zelo kritično 

preizkusimo norme, po katerih 

uravnavamo svoje življenje.  

Človekovo srce se je dolžno usmerjati 

po Boži volji. Čisto srce nas usposablja 

za neposredno srečanje z Bogom in za 

življenje v trajni povezanosti z njim. Ko 

Jezus našteva hudobije, ki lahko pridejo 

iz srca, na primerih pokaže, česa se mora 

srce osvoboditi, da bi kot čisto srce bilo 

pripravljeno za zrenje Boga. Naštete 

hudobije se v veliki meri pokrivajo s 

prepovedmi v desetih Božjih zapovedih. 

Kot beremo v Markovem evangeliju, 

Jezus delno našteje tudi drže (pohlep, 

nevoščljivost, zvijačnost), ki rodijo 

takšen prestopke. Napačne drže, ki jih 

Jezus našteje ob koncu, so neposredno 

povezane z odnosom do Boga in tako s 

prvimi tremi zapovedmi. Tako se v 

Jezusovem poučevanju o tem, kaj je 

čisto in nečisto, obenem srečamo s 

komentarjem desetih Božjih zapovedi. 

Preklinjanje je nasprotje slavljenja Boga 

in molitve. V napuhu človek meni, da 

Boga ne potrebuje, da lahko vse stori 

sam. Nespamet ne pomeni pomanjkanja 

intelektualnih sposobnosti, temveč 

pomanjkljivo pripravljenost, da bi 

spoznali in priznali Boga v njegovi 

resnični veličini in moči. Nespameten je, 

kdor Boga noče vzeti resno. Ta tudi ni 

pripravljen postaviti Božje zapovedi čez 

vse človeške besede in usmerjati svojih 

dejanj po Božji volji. 

Vsega tega se mora naše srce 

osvoboditi, da bi ga mogel napolniti čut 

za Boga in hvaležno spoznanje, da smo 

od njega odvisni. 
Po: K. Stock, Jezus – veselo oznanilo  

 

MOLITEV VEROUČENCA 
Dobri Jezus!  
Počitniški čas se končuje. Naj me 
preostali prosti dnevi napolnijo z 
radostjo in igrivostjo, kljub vsemu pa naj 
v svetu okrog sebe spoznavam lepote, 
ki si jih ustvaril Ti.  
Naj se ob njih spočijejo moje oči, srce in 
celotno telo, da bom z novimi močmi 
lažje stopal naproti izzivom novega 
šolskega leta. 

Spremljaj me na vseh poteh in me 
blagoslavljaj. Amen.  

 

VABILO 
 

Sodelavke Župnijske Karitas 

Šentjanž vabimo na 11. srečanje 

starejših krajanov, ki bo                                                                                                            
 

v sredo, dne 8. septembra 2021 

ob 16. uri,  
 

s sveto mašo  in maziljenjem v 

župnijski cerkvi Sv. Janeza v 

Šentjanžu. 

Po sveti maši  se zberemo  pred 

cerkvijo, kjer pripravljamo manjšo 

pogostitev in druženje v okviru 

zahtev NIJZ.. 

Vljudno vabljeni.  



RAZPORED VEROUKA 
PRVE TRIADE v PZD 

(doslej znane ure verouka in dnevi) 
 
 

DRAVOGRAD:  
PRVI razred: ponedeljek ob 17.00 

DRUGI razred: ponedeljek ob 17.00 
TRETJI RAZRED – prvoobhajanci: 

ponedeljek ob 16.00 
 

ŠENTJANŽ: 
PRVI razred – torek ob 17.00 – vsaki drugi 

teden uro in pol 

DRUGI razred – torek ob 17.00 – vsaki drugi 

teden uro in pol 

TRETJI razred – Prvoobhajanci – torek ob 
16.00 – vsaki teden 

 
OJSTRICA:  

verouk bo po dogovoru s starši – ob petkih 
kot doslej po pouku. 

 
Ostale župnije še nimajo razporeda za 

seznanitev v tem glasilu. 

Obhajanje svete maše predstavlja središče 
krščanskega življenja in vsak izmed nas je 
poklican, da dejavno sodeluje pri svetem 
dogajanju. Pri mašni daritvi nas Bog s 
svetopisemsko besedo vedno znova 
nagovarja, iz nje črpamo moč in luč za naše 
vsakdanje življenje. Bralec Božje besede ima 
častno in dragoceno nalogo, da odpira 
zaklad Svetega pisma in ga ponižno 
posreduje zbranemu občestvu.  
Bralska skupina v župniji deluje že kar nekaj 
let. Sodelovanje pri bogoslužju bralce bogati 

in spodbuja k premišljevanju Božje besede. 
Skupina je odprta za vse, ki želijo kot bralci 
oznanjati Božjo besedo. Zato ste novi bralci 
vedno dobrodošli. Tudi v drugih župnijah 
vabljeni v skupino bralcev. 
Kontaktna oseba: irma.kladnik@gmail.com 
 

BRANJE BOŽJE BESEDE  
PRI MAŠAH v Dravogradu 

 

Odslej bomo razpored branja božje besede 
za nedelje (sobote) in praznike objavljali v 

glasilu Studenec.  
Za vsaj dve nedelji vnaprej: 

 
DRAVOGRAD 

Sobota 4.september:  
Irma Kladnik, Mija Dolinšek 

Nedelja 5.september: (nedelja mladih) 

Animatorji (določijo se sami) 
Sreda 8.september: 

Danilo in Elica Gorišek 
Sobota 11.september: 

Marcelino Golob, Majda Štaher 
Nedelja 12.september (katehetska nedelja) 

Bernarda Gnamuš Šlebnik, Zofija Mager  
 
 

MINISTRIRANJE pri mašah 
Žal je corona mnoge naše načrte za srečanja 
in resno sodelovanje povsem ustavila, zato 
vabljeni, da z novo zagnanostjo pristopite k 
ministriranju.  
V Dravogradu deluje organizirana skupina 
ministrantov, za ostale župnije pa velja 
povabilo k sodelovanju vsem tistim mlajšim 
veroučencem (2.3. in 4.razreda), da se 
vključijo v to plemenito poslanstvo 
posebnega duhovnega sodelavca. Vabljeni da 
začnemo na novo v novem pastoralnem letu. 

 
  

Ob pogrebu + STANISLAVA 
ŠKRATEK-a iz Kozjega vrha  
so še darovali za sveto mašo:  

hči Jasmina z družino; Jožica in Martin 
Kališnik, Anton Kališnik; družina 

Škratek-Jančič iz Ponikve; Karbelovi;  
 

Hvala vsem za svete maše. 

mailto:irma.kladnik@gmail.com

