MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 12.septembra do 19.septem. 2021
24.
NEDELJA
MED LETOM

8.00
8.00
9.30

12.september
Katehetska
nedelja
Nedelja mladih

9.30
11.00
11.00

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

Ponedeljek
13.september
Janez Zlatousti, šk

17.00
18.30
19.00
9.30
17.00
17.00
18.30

L – † JOŽICA PŠENIČNIK
D – † ERNA KREVH in DAMJAN JAMNIK – 13.obl.
Križ – romarska maša gostov iz Ivnika
Križ – † ANČKA ZABEL
Ema – ni maše ker je začetek verouka
L – † ALENKA PRIMOŽIČ
D – † ŠTEFKA LESIČNIK in IVANA MEDVED

7.30

D – † LJUDMILA GLASENČNIK

17.00
18.00
18.30

D – srečanje za krst /starši+botri/
Č – † KRISTINA KANONIK
D – † ZINKA MORI

9.00
18.00
18.30
10.00
15.30
18.30
8.00
8.00
9.30
9.30

Križ – † KRESCENCIJA ČERU
Č – † brat in stric
D – v ZAHVALO za sv.krst
ŠP – † CESARJEVI /krstno slavje – Sara/
Križ – poroka Petra Navotnik-Bogdan Keber
D – večerna nedeljska maša: † VLADIMIR ŠVARC
Č – † ANTON in KRISTINA ČEVNIK
ŠT – † LJUDMILA BARTH
ŠP – † ANTON BREZNIK /sin Milan/ -/krstno slavje – Larisa/
D – † ZALA GNAMUŠ – 12.obl., DOLFE KREVH – 1.obl.,
TILČKA ŠTEFL in FERDO GNAMUŠ
L – † IVICA in ANTON RING ter pri hiši pomrli
O – † JOŽEF OTT, JOŽEF MATIJA in umrli pri Ledineku
Križ – krstno slavje /Matevž P./

Torek
14.september
POVIŠANJE
SV.KRIŽA

Sreda
15.september

Žalostna MB

Četrtek
16.september
Kornelij in
Ciprijan, muč.

Petek
17.september
Robert, škof

Sobota
18.september
Stična mladih

25.
NEDELJA
MED LETOM
19.september

11.00
11.00
12.30
DUHOVNA MISEL:

»Jezus Kristus je bil več kot
samo človek!« (Napoleon Bonaparte).
Preseneča nas le, da se je Jezus
drugače odzval, kot se odzovemo
ljudje. Kolikor globlje je Jezus gledal
v globino človeškega srca in v njem
videl temino ter zlo, toliko bolj se je
sklonil k človeku, da bi ga s svojo
Ljubeznijo sprejel in razumel.

To dejstvo nam potrjujejo številna
besedila v Svetem pismu. Vsa ta
besedila povedo, da kjer je nekdo
zaradi svojih slabosti preziran, k
temu se obrača Jezus s svojim
razumevanjem. Jezus ni bil samo
drugačen od majhnih ljudi, ampak
tudi drugačen od velikih tega sveta.
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. enaslov: igor.g@rkc. Mobi: 041 319-440;

Številka 37

12.september 2021

24.NEDELJA MED LETOM
''Tedaj je poklical k sebi
množico skupaj z učenci
in jim rekel: »Če hoče kdo
hoditi za menoj,
naj se odpove sebi
in vzame svoj križ
ter hodi za menoj.
Kdor namreč hoče rešiti
svoje življenje,
ga bo izgúbil;
kdor pa izgubi svoje življenje
zaradi mene
in zaradi evangelija,
ga bo rešil.«
(Mr 8,34–35)

Gospod hoče, da njegovi tako včerajšnji
kot današnji učenci vzpostavijo z njim
oseben odnos in ga s tem sprejmejo v
središče svojega življenja.
Zato jih spodbudi, da se z vso resnico
postavijo pred same sebe, rekoč: 'Kaj pa
vi pravite, kdo sem?' Jezus danes
postavlja to tako neposredno in pristno
vprašanje vsakemu od nas: 'Kdo sem jaz
zate?' Vsakdo je poklican odgovoriti v
svojem srcu ter se pusti osvetliti z lučjo,
ki nam jo da Oče, da bi spoznali
njegovega Sina Jezusa. Tudi nam se
lahko zgodi, kakor se je Petru, da z
navdušenjem zatrdimo: 'Ti si Kristus.'
Toda ko nam Jezus jasno pove, kar je
rekel učencem, da se bo njegovo
poslanstvo izpolnilo, ne na široki
cesti uspeha, temveč na strmi poti
trpečega, ponižanega, zavrženega
in križanega Služabnika, se lahko
tudi nam zgodi, kakor se je Petru,
da protestiramo ter se upremo, saj
je to v nasprotju z našimi
pričakovanji,
posvetnimi
pričakovanji. V takih trenutkih si
tudi mi zaslužimo koristen Jezusov
očitek: 'Postavi se zadaj, za mano,
satan, ker ne misliš na to, kar je
Božje, ampak na to, kar je
človeško!'
Po: E. Mozetič

VEROUČNA STRAN
Urnik verouka – DRAVOGRAD
2021/22

Dominik Savio/torek ob 13.15
Stanislav Kostka/ torek ob 14.05
Janez Pavel II./ torek ob 14.05
Pater Pij /torek ob 14.55
Don Bosko / torek ob 15.45
Bl.Klara Luce / pon. ob 15.45
Janez Vianej /torek ob 14.55







kaprico. Tako se bomo tudi izognili
primerom, ko so starši mislili, da je otrok
pri verouku, pa ga tam ni bilo. Nesmiselna
pa so opravičila češ, da je otrok imel
frizerja oz. ste šli skupaj z njim po nakupih.

SVETA MAŠA

Z obiskom maše skupaj z otrokom mu
bomo sporočili, da nismo vsemogočni mi,
ampak je Gospod tisti, ki daje življenje,
odpušča in ga ne bo zapustil, tudi ko nas
ne bo več.
Če se le da, otroka ne ''pošiljajte'' samega
k sveti maši, ker se mu bo to zagotovo
Urnik verouka - ŠENTJANŽ 2021/22
zdelo krivično. In prav bo imel … Korak do
zamere bo zelo majhen.
Ap.Bartolomej/sreda ob 15.30
-Vsak otrok bo ob vpisu prejel liturgični
Ap.Andrej / sreda ob 12.00
Ap.Jakob Zebedej / pon. ob 14.45 zvezek, kamor bo lepil listke, ki jih bo
prejel ob koncu maše. V tem zvezku je
Ap.Tomaž / ponedeljek ob 14.00
prostor za nedelje in praznike. Starši,
Ap.Peter /sreda ob 14.00
pomagajte mu! Skupaj z njim odgovorite
Ap.Juda / sreda ob 14.45
na vprašanja in rešite naloge, ki so
zapisane ob določeni nedelji. Naj bo to
Veroučne ure
priložnost, da se boste skupaj s svojim
Verouk bomo začeli in končali ob
otrokom pogovorili o Božji besedi.
dogovorjeni uri. Zamujanje oz. predčasno
 -Od vseh otrok pričakujem urejen liturgični
odhajanje je možno izjemoma in vedno le zvezek.
v dogovoru s katehetom in Vašo pisno  -Če greste k maši kam drugam, se starši,
izjavo.
prosim, podpišite v liturgični zvezek.
Veroučenci k uram verouka nosijo
 Podpišite se tudi v primeru tekmovanj,
učbenik, delovni in liturgični zvezek ter
bolezni…
seveda peresnico s pripomočki.
 -Veroučitelji bomo liturgične zvezke
Domače naloge bomo veroučitelji
pregledovali in na koncu leta podali tudi
pregledovali. Pod nalogo (narejeno ali
oceno.
nenarejeno) bo podpis kateheta, da boste
lahko tudi Vi preverili, kje smo s snovjo.
Če se bo izkazalo, da bodo omejitve
Za vsako odsotnost od ure verouka
glede covid 19, bomo pošiljali naloge
po emailu na vaše naslove, kakor
pričakujemo Vaše opravičilo z
smo to delali v preteklem letu.
utemeljitvijo, zakaj je bil otrok odsoten.
Gre za dobro Vašega otroka in ne za

Razmislek za starše
veroučencev za novo šolsko
in veroučno leto

posameznike, ki sicer vse znajo in se
na vse spoznajo, so pa nevzgojeni
šoferji
za
volanom,
verniki,
državljani, itd.

Vzgoja in učenje

SSpoštovani starši in ostani odrasli. Ne
pričakujte, da bo verouk Vašega otroka
Vzgoja in učenje sta dva procesa, ki
napravil vzornega vernika in svetnika.
se v človekovem življenju nikdar ne
končata. Nenehno se namreč učimo
Ali bo otrok veren ali neveren je v
novih in novih stvari, ter življenjske
veliki meri odvisno od Vas. Ali ga
okoliščine nas vedno znova prisilijo,
boste otroka samo poučili o veri, ali pa
da se vzgajamo, socializiramo, ter
ga boste v veri vzgojili, da mu bo vera
privajamo na vedno nove situacije,
v korist in ne v breme.
dogodke.
-----------------------------------------------Eno je vzgajati, drugo pa učiti. Oba Seznam za bralce beril za september:
pojma sta popolnoma različna, toda župnija DRAVOGRAD
ker velikokrat sovpadata, ju zlahka
zamenjujemo. Eno je da se nekaj
naučimo: neke snovi, jezika, cestnoprometnih predpisov, molitvic in
podobno. To za večino ljudi ne
predstavlja posebnega problema. Ni
človeka, ki se ne bi v svojem življenju
nečesa naučil.

18. september -sobota : ZOFKA FRANK
VERONIKA VALENTI
19. september: nedelja : BREDA KLADNIK
NOVAK
IVAN KOTNIK
25. september: sobota : ZOFIJA MAGER
STANKO VRAVNEK
26. september, nedelja : IRMA KLADNIK

ANDREJ OTO
Nekaj popolnoma drugega pa je vzgoja.
Vzgoja pa pomeni, da postanemo
2. oktober, sobota : MIJA DOLINŠEK
sposobni tisto, kar se naučimo, ob
JULKA MERC
primernem času in v primernem
okolju, na primeren način uporabiti. 3. oktober , nedelja : DANIJELA PEČNIK
ZEME

V šolah se večinoma samo učimo.
Morda čisto malce vzgajamo.
Vzgajajo pa predvsem starši in
okolica, kakor pravi star pregovor, ki
se pojavlja na vseh celinah: »enega
otroka vzgaja cela vas«. Ker vzgojo in
učenje
zamenjujemo,
imamo

DANILO GORIŠEK

Šala za konec:
ZNANJE – »Mama,« pripoveduje Jurček,
»danes smo se v šoli naučili veliko besed, ki
jih še nismo poznali.« »Lepo, in kako vam je
to uspelo?« »Tako, da smo učitelju na stol
nastavili risalne žebljičke.«

