
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od  26.septembra do 3.oktobra 2021 
26.  

NEDELJA  
MED LETOM 

 
26.september  
SLOMŠKOVA 

NEDELJA   
Kvatrna ned. 

8.00 
8.00 

 
9.30 
9.30 

 
11.00 
11.00 

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 
           ŽIVI in RAJNI FARANI    
L – † IVAN BRUMNIK in ŠTIFTARJEVI  
O – † EDVARD in DANILO MORI     

 

Ponedeljek 
27.september 

 Vincencij Pavelski 

18.00
18.30 

Č – † DUŠAN ČEDE  
D – † ALOJZIJA in MIHAEL ŠKRATEK    

Torek 
28.september 

Venčeslav, muč.   

7.00 
15.15 
18.30 

Č – † IVAN ZAPONŠEK   
Ema – PO NAMENU 
D – † VINKO KVASNIK - r   /ob 18.00 otvori. razstave Sadjarjev v Vidovi cerkvi/ 

Sreda 
29.september  

Mihael, Rafael in 
Gabrijel,nadangel 

 
7.30 

17.00 

 
D – † ZOFIJA ŠTRUC      
Č – † JOŽICA PŠENIČNIK   

Četrtek 
30.september  

Hieronim, cerk.uč  

17.00
18.30 

Č – † IVAN KNEZ  
D – † MARIJA ŠIMON  

Petek 
1.oktober   

Terezija det.Jez 
Prvi petek 

9.00 
17.00
18.30 

Križ – † VIDA KONEČNIK   
L– † STANKO KOROŠ   
D – ZAHVALA ZA OZDRAVITEV   

Sobota 
2.oktober  

Angeli varuhi    

11.00
13.30
17.00 
18.30  

L – † ELIZABETA JEVŠEK  

ŠP – poroka Grčar-Podgrajšek 
ŠT – † VINCENC KOŠUTNIK – 4.obl. – r (vabljeni prvošolci s starši)  

D – večerna nedeljska maša: † ZOFIJA KROTMAJER       

27.  
NEDELJA  

MED LETOM 
 

3.oktober  
Rožnovenska 

nedelja  

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.30 

Č – † mama INGA – 1.obl. in PAVEL KOTNIK     
ŠT – † MARIJA in IVAN PRIKERŽNIK in VINKO 
ŠP – † ALBINA FERARIČ in FERARIČEVI umrli   
D – † FERDO GNAMUŠ  /Zahvalna nedelja v Dravogradu/ 
L – † ANTON PESIČER – 12.obl. in umrli pri hiši   
Urban – † sor.VELŠKI MORI - krst Alen     

DUHOVNA MISEL:  

Iz današnjega evangelija sledijo 
tri pravila: biti moramo širokosrčni do 
tistih, ki so zunaj našega občestva. Do 
svojih vernih bratov in sester moramo biti 
obzirni in vsak kristjan mora biti 
neizprosen, ko gre za vprašanje večnega 
življenja.  

Božji Duh veje, koder hoče. Ne da 
se Ga ujeti in z Njim razpolagati. Božji 
Duh lahko prevzame tudi katerega koli 

človeka, pri katerem tega sploh nismo 
pričakovali. Bog je vedno večji, kot sta 
naš razum in naše srce. 

Prosimo Sv. Duha, da bi prevzel 
tudi nas in navdihoval naše misli, besede 
in dejanja. 
 

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

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

mailto:igor.g@rkc
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SLOMŠKOVA NEDELJA 

Blaženi škof Anton Martin Slomšek 
(1800-1862), veliki slovenski verski 
učitelj in kulturni delavec, je poleg 
pridig, verskih, vzgojnih in 
vsakovrstnih poučnih člankov, 
zgodb, razprav in knjig pisal tudi 
pesmi. 
Slomšek v svojih pesmih ni težil za 
umetniško dovršenostjo, temveč se 
je z njimi želel približati ljudstvu in 
ga spodbujati za vse dobro in lepo. 
Prav zato so mnoge med njimi 
ponarodele, zlasti tiste, ki jih je 
ljudstvo pogosto pelo. Slomšek sam 
je svojim pesmim rad dodajal 
napeve, veliko pa so jih uglasbili tudi 
drugi skladatelji. 

 

 

Slomšek se v svojih govorih pokaže 
odličnega pastirja, ko pravi: 

»Verujem v občestvo 
svetnikov«. Brez strahu 
kliče slehernega vernika 
k posnemanju svetnikov. 
S svojo odločnostjo je v 
svetniških govorih 
marsikomu še danes 
izpraševalec vesti in 
moder učitelj življenja. 

 
 

 
 

  
MOLITEV ZA KANONIZACIJO 

BLAŽENEGA ŠKOFA ANTONA 

MARTINA SLOMŠKA 
Nebeški Oče! 

Blaženi škof Anton Martin Slomšek 
je luč na poti našega krščanskega 

življenja. 
Naj nas spremlja njegov zgled 
in podpira njegova priprošnja, 

da bomo v edinosti s teboj 
in med seboj napredovali v veri, 

upanju in ljubezni in bodo uslišane 
naše prošnje za njegovo kanonizacijo. 

To prosimo, po Kristusu, našem 
Gospodu. 

Amen. 
Blaženi Anton Martin Slomšek.  
Prosi za nas! 

 

   

   



Blaženi Anton Martin Slomšek  

in naš čas 
 

V vsaki naši življenjski situaciji lahko 

najdemo zglede iz življenja bl. Antona 

Martina Slomška, ki jih lahko posnemamo. 

Čas v katerem je Slomšek živel je bil vse 

prej kot lahek, tako v verskem, vzgojnem, 

kulturnem, kot tudi političnem. Iz njegove 

strani je bila potrebna odločnost, da je kot 

duhovnik in potem kot škof vodil zaupane 

mu vernike in spodbujal Slovence, naj 

ohranjajo svoj jezik, svojo nacionalno 

identiteto v obdobju, ko Slovenija še ni bila 

neodvisna. 

Učinkovitost njegovega pastoralnega dela ni 

bila samo sad njegove genialnosti, ampak je 

temeljila na njegovi svetosti, to je njegovi 

veri, upanju in ljubezni do Boga.  

Iz Slomškovega življenja vidimo, kako je 

rastel v ljubezni do Gospoda in drugih. To se 

kaže v tem, kako je vedno manj živel zase in 

vedno bolj za druge. Ta ogenj Božje ljubezni 

se je vedno bolj vnemal v njegovem srcu in 

postajal luč za druge. Biti ljudje za druge, to 

je pot, ki nam jo kaže naš prvi blaženi 

Slovenec Anton Martin Slomšek. To je pot 

ljubezni in zaupanja v Boga in ne v naše 

človeške zmožnosti. 

 

 

 

Slomšek je vedel, kako potrebna je človeku 

vzgoja, da bi lahko ljudje postali zreli, se 

pravi tisti, ki so se sposobni odločati za 

prave vrednote. Pot do osebne zrelosti nas 

pelje preko molitve. Molitev je izvir vseh 

darov in korenina dobrih del. Je naša 

»lestev« k Bogu«, je protistrup vsem 

nevarnostim, ki nam pretijo, je kompas, ki 

nam pomaga najti pravo smer sredi različnih 

mnenj in pogledov. 

Naj nam bo Slomškov zgled tisti, ki nas vodi 

na pravo pot dobrega državljana in kristjana. 
nadškof Alojzij Cvikl 

 

Iz bogate zakladnice  

Slomškovih besedil 

+ Kaj pomaga, če je glava 

prebrisana, srce pa hudobno in 

robato. Branje in pisanje je le lupina, 

jedro pa krščanska omika in žlahtno 

srce.  

 

+ Očetje in matere, sreča ali nesreča 

prihodnjih dni v vaših rokah leži. 

Kakor boste otroke vzredili, take čase, 

slabe ali dobre, bomo imeli.  

 

+ Koliko hudega pride iz krive vzgoje 

otrok! Po resnici vam povem: Kriva 

vzgoja je slabih časov mati!  
  

+ Narodi so kakor veje enega drevesa 

in ne smejo ovirati drug drugega. 

Vsak narod naj ima svoj prostor, v 

katerem se najlepše razvija in prinaša 

največ sadu prave omike, resničnega 

napredka.  

 
+ Čim večja je naša svoboda, tem 

večja je naša odgovornost pred 

Bogom. 



Naši mladi so bili v Stični 
Že 40. po vrsti se je zgodila Stična 
mladih. Tudi skupina naših 
animatorjev se je tega srečanja 
slovenske mladine udeležila. Veseli so 
bili tega srečanja, saj so poslali kup 
lepih fotografij s tega srečanja. Če si 
nekje srečen, želiš to podeliti. Hvala 
mladim za pozdrave in te pozdrave 
predajam vsem, ki vam ni vseeno, 
kako je z našimi mladimi. Radi jih 
podpirajmo v njihovem izražanju 
veselja nad mladostjo in odločitvijo za 
Jezusa in Njegovo ljubezen. Mladi so 
hvaležni tudi za to, da smo jim 
omogočili potovanje do tja, saj smo 
zbrali zanje skoraj 400 €.  
Bog povrni vsem, posebej pa mladim, 
da tako radostno stopajo po poti vere 
in občestva. 

Naši mladi na Stični 2021 

 

  Ob pogrebu + FRANC-a JAMNIK-a  
iz Dravograda je darovala za sveto 

mašo: Jana Ring. 
 

Hvala za sveto mašo. 

 

NEIZČRPNA JE TVOJA 

MODROST 

 

Moj Bog,  

neizčrpna je tvoja modrost,  

nedoumljivi so tvoji sklepi,  

neizsledljiva so tvoja pota. 

Kdo je namreč spoznal tvoje misli?  

Ali kdo ti je bil za svetovalca?  

Ali kdo ti je prej kaj dal,  

da bi mu moral dati povračilo?  

Kajti v tebi ima vse svoj začetek,  

po tebi vse živi  

in v tebi ima vse svoj cilj. 

Vse, kar imam, imam od tebe. 

Vse, kar sem, se zgodi po tebi. 

Tebe želim hvaliti in slaviti  

zdaj in vekomaj! Amen.  
Molitvenik za mlade, Molitev po Pismu Rimljanom 11,33–36 

 

PCT – vstop v cerkve 
 

Z vašim vstopom v cerkev, 

se zavezujete, da 

izpolnjujete PCT pogoj.  

Hvala vam, da z odgovornim 

načinom življenja, s 

spoštovanjem vladnih 

odlokov za zajezitev širjenja 

okužb in bolezni in z 

upoštevanjem določil naših 

škofov za varovanje in 

ohranjanje zdravja in 

življenja, izražate ljubezen in 

spoštovanje do sebe in 

bližnjega. Duhovno, duševno 

in telesno zdravje so darovi, ki so nam 

izročeni. Skrb za vse oblike zdravja pa naše 

stalno prizadevanje in odgovornost, ki nam je 

zaupana.  

Hvala vam, ker ne boste s svojim ravnanjem 

v nerodni položaj tudi postavili vašega 

župnika. 

 


