MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 19.septembra do 26.septem. 2021
25.
NEDELJA
MED LETOM
19.september

Ponedeljek
20.september
Korejski muč.

Torek
21.september
Matej, apostol

Sreda
22.september

Četrtek
23.september
Pater Pij, spoved.

Petek
24.september
A.M.Slomšek

Sobota
25.september

26.
NEDELJA
MED LETOM
26.september
SLOMŠKOVA
NEDELJA
Kvatrna ned.

11.00
11.00
12.30
18.00
18.30

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./
Č – † KLANČNIKOVI
D – † JURIJ ERJAVC – 10.obl. in PATERNUŽEVI

16.45
17.00
18.30
7.30
18.00
18.00
18.30

Ema – PO NAMENU
Č – † HANI in TEREZIJA ROZMAN
D – † STANISLAV ŠKRATEK
D – V ČAST SV.DUHU
Č – † MARJANA in AVGUST VAUČE
Č – † PAVEL KOTNIK
D – † BARIŠA BILIĆ

9.00
18.00
18.30
11.00
11.00
17.00
18.30

Križ – za srečo v gozdu in božje varstvo
Č – † GOJKO MELANŠEK, RENATA KRESNIK in IVAN FIŠER
D – † MARJAN BAN – 6.obl. /družinski verouk Dravograd ob 17.00/
Č – krstno slavje /Zala/
D – krstno slavje /Karlo Vinko/
Č – † IVAN MUŠ – 24.obl.
D – večerna nedeljska maša: † ZDENKO KRAJNIK – 19.obl.
in ZORAN KRAJNIK
Č – † FRANCKA, MAKS in MAKSI KOTNIK in SOR.
ŠT – † JOŽEF SGERM – obl. in SOR. -r
† MARIJA POPRASK - r
ŠP – † ŠTEFAN st. in ml. in HANJŽEJEVI
D – † JANEZ RAMŠAK - osmina
L – † IVAN BRUMNIK in ŠTIFTARJEVI
O – † EDVARD in DANILO MORI

8.00
8.00
9.30
9.30

8.00
8.00
9.30
9.30
11.00
11.00

volji božji nas prav srečne stori. ‘Iščite najprej
»Vse, kar leze in gre, išče svojo srečo - bodisi božjega kraljestva …’
To nas v posvetni sreči varuje, da se ne
v imenitnem stanu, v bogastvu, posvetnih
prevzamemo,
nebes ne pozabimo; v trpljenju
dobrotah. Malokdo jo pa najde. Sreča je v
nas
tolaži,
da
ne
obupamo, kakor Job; v smrti
vsakem stanu doma, je vsakemu odločena, da
nas v neznano večnost veselo sprejme kakor sv.
jo le prav spozna in prav išče kakor sv. Jožef.
Jožefa. Oh srečen, kdor to srečo ima!«
Nato Slomšek omeni Salomonovo molitev
(prim. 1 Kr 3,9) in pravi: »Ne bogastvo, ne
posvetna čast in oblast, ne pozemeljska Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. edobrota, tudi ne posvetna učenost, ampak naslov: igor.g@rkc. Mobi: 041 319-440;
spoznanje božje in zvesto ravnanje po sveti
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lastno močjo doseči, da bi vstopili
vanj. Kakor otroci naj bi se počutili
25. NEDELJA MED LETOM varne v Božji ljubezni. Kot otroci naj bi
se pustili od Boga obvarovati in
Tedaj je sédel,
obdarovati. Jezus sam je Boga
poklical dvanajstére
nagovoril z »Aba«, kar pomeni »ljubi
in jim rekel:
»Če kdo hoče biti prvi,
Oče«, in se počutil varnega v njegovi
naj bo izmed vseh zadnji
ljubezni. Tako naj bi tudi učenci
in vsem služabnik.«
zaupali Bogu. Samo kdor ima Boga
In vzel je otroka,
za ljubečega Očeta, lahko vstopi v
ga postavil mednje,
Božje kraljestvo. Poleg lastnega truda
ga objel in jim rekel:
je potrebno tudi zaupati v Boga.
»Kdor sprejme enega
Priti v Božje kraljestvo je vedno Božji
takih otrok v mojem imenu,
dar. Tega ni mogoče zaslužiti, lahko
mene sprejme;
pa se nanj pripravimo s svojim
kdor pa mene sprejme,
zaupanjem, da tja res prispemo.
ne sprejme mene,
temveč tistega,
ki me je poslal.«
(Mr 9,35–37)

Otroke varuje ljubezen njihovih
staršev.
Ne
ravnajo
samostojno in iz lastnih
nagibov,
niso
sposobni
skrbeti sami zase. Varni so,
ker njihovi starši skrbijo zanje.
S tem pa postanejo deležni
tudi Jezusove pomoči in
blagoslova. Otroci sprejemajo
vse, kar se z njimi dogaja.
Pustijo, da drugi skrbijo zanje
in jih obdarujejo, obvarujejo.
Tudi učenci naj bi sprejeli
Božje kraljestvo kot otroci. To
pomeni, da ne morejo z

Po: K. Stock, Jezus veselo oznanilo

Današnjo nedeljo imenujemo tudi
nedeljo svetniških kandidatov
Kaj torej to pomeni?
Nedelja
svetniških
kandidatov nas še posebej
vabi k molitvi zanje, ob
tem pa se nam postavlja
vprašanje, kako sploh
nekdo postane svetnik ali
blaženi.

kreposti, je razglašen za blaženega, če se
na njegovo priprošnjo zgodi dokazljiv
čudež. Navadno je to čudežno
ozdravljenje kakšne neozdravljive

Postopek
razglasitve
kandidata za blaženega se
začne, če med verniki
obstaja
zavest
o
posameznikovih izrednih
krepostih in se na svojo
pobudo obračajo nanj za
priprošnjo v različnih
duhovnih in telesnih
potrebah. Ko krajevni
škof ugotovi, da je
predpostavka
o
kandidatovem izrednem
življenjskem pričevanju
vere utemeljena, prosi
Kongregacijo za zadeve
svetnikov za dovoljenje
za začetek postopka
zbiranja gradiva na škofijski ravni.
Zbiranje
gradiva
je
namenjeno
dokazovanju in utemeljevanju svetosti v
času kandidatovega življenja. Škof
imenuje tudi postulatorja, ki v njegovem
imenu vodi postopek, ki lahko traja tudi
več desetletij. Ko se postopek zbiranja
dokaznega gradiva na škofijski ravni
konča, gradivo pošljejo na Kongregacijo za
zadeve svetnikov, ki ga znova preuči.

bolezni. Primer mora preučiti neodvisna
komisija zdravnikov, ki poda strokovno
mnenje, katerega sklep mora biti, da z
vidika stroke razplet bolezni ni
razložljiv. Mnenje preveri tudi pristojna
Kongregacija. Če ugotovi, da je šlo za
nadnaraven poseg, je s tem izpolnjen
pogoj za razglasitev Božjega služabnika
za blaženega.
Za razglasitev za svetnika pa je po
razglasitvi za blaženega potreben še
dodaten čudež.
Kandidat oziroma Božji služabnik, pri
Molimo torej za naše svetniške
katerem se ugotovi nadpovprečna stopnja
kandidate, da čim prej dosežejo čast
svetništva.
Povzeto po Radiu ognjisce

Aktualno - NOVI POGOJI
VSTOPA V CERKEV
Tudi za vstop v cerkev so odslej
potrebni PCT pogoji!
PREBOLELOST
Prebolelost bolezni covida-19
izkazujemo z dokazilom o pozitivnem
rezultatu testa PCR, ki je starejši od
deset dni in ni starejši od 240 dni.
CEPLJENJE
Potrdilo o cepljenju je lahko izpolnjena
pripravljena kartica proizvajalca ali
cepilnega mesta, vpis v Knjižico o
cepljenju ali izdano potrdilo o
opravljenem cepljenju. Imetniki
digitalne identitete lahko potrdilo
pridobijo tudi na spletnem mestu
zVem.
TESTIRANJE
Negativen rezultat testa HAG ne sme
biti starejši od 48 ur, rezultat PCR testa
pa ne starejši od 72 ur.

Ob pogrebu + JANEZ-a RAMŠAK.-a
iz Dravograda
so darovali za eno sveto mašo: Antonija
Ramšak; Mojca in Franc Plazovnik;
Danilo in Elica Gorišek; Ana Ramšak.
Hvala vsem za svete maše.

NOVI SESTAV Župnijskih
pastoralnih svetov
V naših župnijah smo imenovali
nove člane ŽPS. Dobili smo jih
tako, da smo dosedanje prosili,
če so pripravljeni nadaljevati še
en mandat svoje poslanstvo.
Različni so bili odzivi, nekateri so
prijazno odklonili, spet drugi so z
veseljem potrdili nadaljnje
sodelovanje in pomoč.
Nekateri tajniki ŽPS so župniku
dali proste roke, da je lahko kot
župnik imenoval svoje prihodnje
sodelavce.
Nadškof jih je v teh dneh potrdil,
zato bomo prihodnjo nedeljo
oz.prvo nedeljo v oktobru
župnijskim skupnostim predstavili
nove člane ŽPS po naših
župnijah. Hvala vsem za
sodelovanje in prošnja –
pomagajmo soustvarjati primerno
pastoralo v naslednjem obdobju
5.let. 'Levji delež' soustvarjanja
pastoralnih dogajanj in poudarkov
v pastorali naše PZD pa bo
seveda nosila DRANEVA, ki bo
začela v prihodnjem tednu s
svojim delom.
Šala za konec:
TIKANJE – Janezek mora v domači nalogi za
kazen stokrat napisati: »Učiteljev ne smemo
tikati.«
Stavek napiše dvestokrat. Učiteljica: »Zakaj si
pa napisal dvestokrat?«
»Zato, ker sem ti hotel narediti veselje!«

