MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 5.septembra do 12.septembra 2021
23.
NEDELJA
MED LETOM

17.00
18.30

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 JAVORNIK 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
D – V ZAHVALO in spomin na krstni dan
Č – † KRISTINA KANONIK
Ema – PO NAMENU (maše so samo za stanovalce doma Sv.Eme)
ŠT – † TEREZIJA BUTOLO – 16.dan.
D – † ALOJZ ROTOVNIK
Križ – PO NAMENU v DOBER NAMEN
O – † MARIJA PAJNIK
ŠT – srečanje starejših,
maša: PO NAMENU ZA STAREJŠE IN ZA ZDRAVJE
–
† CVETKA URŠNIK
L – † STANKO KOROŠ
D – † družina LOČIČNIK in MARICA CIGALE;

18.30
19.00

D – † MARIJA VAJKSLER in SOR.
Č – † IDA, KONRAD in starši FERK

9.00
18.30
19.00
9.00
10.00
14.30
18.30

Križ – V DOBER NAMEN
D – † MARKO POGOREVČNIK – 30.dan
L – † FRANC in DANICA RUS
Mežica – dekanijski molitveni shod za duhovne poklice
D – krstno slavje Jurij in Izidor Vaukman
L – poročna maša SARA IN KLEMEN ter krst Aneja
D – večerna nedeljska maša: † LEOPOLD MORI – (90.r.d.)-osmina
† MARICA CIGALE - osmina
Č – † MARICA KOGELNIK - oklic
ŠP – † ALOJZ RAVLAN in ERIKA RAVLAN
ŠT – † DRAGO VINŠEK – 2.obl.
† BOGDAN JEHART – 10.obl. in ALOJZIJA
D – † ŠTEFICA SLAVIČEK - JUROŠ
L – † PAVEL GLINIK – 1.obl.
O – † EDVARD MORI

8.00
8.00
9.30

5.september
Mati Terezija, red.
Angelska nedelja

Ponedeljek
6.september

Torek
7.september

Sreda
8.september

MARIJINO
ROJSTVO

9.30
11.00
11.00
18.30
19.00
17.00
17.00
18.30
9.30
11.00
16.00

srečanje za starše 4.razreda Dravograd

Četrtek
9.september

Petek
10.september

Sobota
11.september

24.
NEDELJA
MED LETOM

8.00
8.00
9.30

12.september
Katehetska
nedelja
Nedelja mladih

9.30
11.00
11.00

DUHOVNA MISEL: Jezus je ozdravil
nas in kaj nam ima povedati? Ta dogodek nam
gluhonemega ne glede na posledice za
ima veliko povedati. V življenju je toliko
ozdravljenega in njegovo okolico. Mogoče si pomembnih stvari, ki jih ne slišimo ali nočemo
bo kdo mislil; kakšen pomen ima ta zgodba za

slišati. Toliko pomembnih besed, a jih ne
povemo
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. enaslov: igor.g@rkc. Mobi: 041 319-440;

Številka 36

hiti za iluzijami, ki duši jemljejo
dih. Angele vidimo, ko je naš

5.september 2021

pogled jasen in uho čuječe …
Lahko jih celo čutimo, ko nas
23.NEDELJA MED LETOM božajo po obrazu. Brez angelov bi
bil naš svet tako prazen in poln
A N G E L S K A NEDELJA
nevarnosti. Hvala dobri Bog za
Angeli so kot spomladanske angele.
vonjave: ne vidimo jih, ne
SLOMŠKOV MESEC
moremo jih fotografirati niti se
SEPTEMBER
jih dotakniti; o njih lahko samo
pripovedujemo. Tako kot ne
Tudi letos bomo skozi tri
moremo videti esenc, ki jih zbuja nedelje spoznavali škofa Slomška
in njegovo besedo ob liku
Sv.Jožefa.
S pomočjo razmišljanj, ki so
nam jih pripravili dobri
poznavalci škofa Slomška se
bomo tako pripravljali na
Slomškovo nedeljo, ki jo
obhajamo na zadnjo nedeljo
v septembru.
Letošnje geslo se glasi:
HIŠA DOBREGA OČETA
SV. JOŽEFA
Slomškova nedelja pa bo
rahla sapica in ki barvajo ozračje
jasnih majskih dni, ne moremo letos obhajana v Celju v Domu
zaznati navzočnosti angelov, če je Sv.Jožefa.

srce močno onesnaženo in
umazano ali če nemirno in živčno

Pridite in počastimo našega

velikega svetnika – blaženega
A.M.Slomška.

Jožef je človek, po katerem je Bog
poskrbel za začetke zgodovine
odrešenja. On je pravi ›čudež‹, po
katerem je Bog rešil otroka in njegovo
PISMO OB ZAČETKU NOVEGA
mater. Nebesa
KATEHETSKEGA LETA
posredujejo tako, da zaupajo v
Najprej vas želim spomniti, da
ustvarjalni pogum tega moža, ki je, ko
vstopamo v nov katehetski ciklus v letu
je
sv. Jožefa, ki ga je papež
prišel v Betlehem in ni našel
razglasil 8. decembra 2020 ob 150prebivališča, kjer bi Marija lahko rodila,
letnici razglasitve sv. Jožefa za
pospravil hlev in ga uredil, da je postal
»zavetnika vesoljne Cerkve«. Ker
čim bolj prijeten prostor za Božjega
je sam »katehiziral« Jezusa samega,
Sina, ki prihaja na svet (prim. Lk 2,6-7).
nam je lahko zanesljiv priprošnjik. Še
Zaradi preteče Herodove grožnje, ki je
posebej, kot vse kaže, še vedno ne v
hotel umoriti Otroka, je bil Jožef še
povsem običajnem času; a on je
enkrat v spanju opozorjen, naj varuje
specialist prav za takšne čase, saj je
Otroka, zato je sredi noči organiziral
tudi sam moral Jezusa »učiti« v
beg v Egipt (Mt 2,13-14)«
begunstvu, na poti, celo v smrtni
Dragi starši in katehetje: Povabljeni ste
nevarnosti ... Papež Frančišek se ob
k vsakovrstnemu sodelovanju, kajti v
njem sprašuje: Kako Bog vstopa v svet
slogi je moč, v edinosti je Bog.
in deluje v njem? Vstopa skozi
Naj bo z vami v tem letu posebna
človekovo srce. Bog je tam, kjer mu
priprošnja ustvarjalno pogumnega sv.
človek da prostor. Zato gre pri katehezi
Jožefa, v oporo medsebojna molitvena
za sposobnosti, ki jih imamo, da jih
naveza in Božji blagoslov bo v obilju vel
damo na razpolago Bogu. Bog vstopa v
nad našo katehezo!
človekove življenjske načrte, da jih
nadgradi. Naj
vstopa tudi v naše
katehetsko leto.
Takole razmišlja
papež Frančišek ob
sv. Jožefu in nas
spodbuja k
»ustvarjalnemu
pogumu«: »Bog
posreduje po
dogodkih in ljudeh.

Dr. Marjan Turnšek, predsednik SKU

VEROUČNA STRAN
YOUCAT KOTIČEK ZA OTROKE:

Ob začetku novega šolskega leta se mnogi
vpisujejo na številne obšolske dejavnosti.
Vi ste se odločili tudi za obiskovanje
verouka. Lepo je, da damo priložnost tudi
Jezusu, da stopi v naše življenje.
Z obiskovanjem verouka tako lažje
spoznavamo Boga in poglabljamo svojo
vero. Ob tem pa se nam pogosto pojavi
vprašanje, zakaj mnogi ljudje, celo naši
prijatelji, rečejo: »Ne morem verovati v
Boga!«
Pri verouku boste dobili odgovore na ta in
še mnoga druga vprašanja.
MOLITEV:
Dobri Jezus. Brezskrben počitniški čas
je za nami. Pomagaj nam, da se bomo
brez težav ponovno privadili na šolske
obveznosti. Stoj nam ob strani, da
bomo v šolo in iz nje hodili varno, s
sošolci pa se razumeli in si medsebojno
pomagali. Ohranjaj nas zdrave in nas
ter vse ljudi obvaruj virusa, da bomo
lahko spet z veseljem osvajali nova
znanja in se lahko brezskrbno družili
med seboj. Amen.

Prihodnjo nedeljo bomo obhajali
nedeljo mladih. Mašo bodo
sooblikovali naši mladi animatorji. Pri
maši bomo sprejeli novo ministrantko
Petro, pa seveda velja povabilo vsem
staršem in otrokom, saj bomo s sveto
mašo začeli naše katehetsko leto.
Veroučenci: V nedeljo prinesite k
blagoslovu šolske torbe, položite
jih pred oltar za blagoslov.
»Domača naloga«
Z novim šolskim letom izzivam
otroke, mlade in tudi nas odrasle, da
pred jutranjo potjo posebej obnovimo
jutranjo molitev.
Domača naloga staršem:
vpeljite kratko molitev pred odhodom
od doma. Takrat se najbolj mudi in
ravno zato vpeljite navado. K vratom
postavite simbol ali napis, ki vam bo
k temu pomagal.
-----------------------------------------------Ob pogrebu + LEOPOLDA MORI-ja
so darovali za sv.mašo:
Rudi Sekolovnik - 2.maši, Alenka Mori- 1;

Ob pogrebu + MARICE CIGALE
so darovali za sv.mašo:

Veroučna srečanja se bodo pričela Mija Dolinšek, Ana Ramšak, Cilka Sirk,
Marica Pravdič, Justika in Dolf Lenart,
v ponedeljek 13.septembra.
Jožica gešman, Zdenka in Lojze Šajher,
Razpored bodo starši dobili na
molitvena skupina, člani Karitas;
svoje e-maile.
Hvala vsem za svete maše ter darove za cerkev.
Veroučiteljica Majda Štaher sporoča,
da bo prvo srečanje za veroučence
4.razreda šole Šentjanž v ponedeljek
13.09. ob 16.00. Pridite tudi starši.

Šala za konec:
IZPIT – Jurček vpraša očeta: »Zakaj dedek
stalno bere Sveto pismo?«
Oče: »Pripravlja se za sprejemni izpit.«

