
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od  3.oktobra do 10.oktobra 2021 
27.  

NEDELJA  
MED LETOM 

 
3.oktober  

Rožnovenska 
nedelja  

Teden za življenje 

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 
        † FRANC KAC 
ŠP – † FERARIČEVI umrli    
D – † FERDO GNAMUŠ / 
          ŽIVI in RAJNI FARANI  -   Zahvalna nedelja v Dravogradu/ 
L – † ANTON PESIČER – 12.obl. in umrli pri hiši   
Urban – † sor.VELŠKI MORI - krst Alen     

 

Ponedeljek 
4.oktober 

Franč-Asiški,red. 

18.00
18.30 

L – † ELIZABETA JEVŠNIK  
D – † FRANC SOVINC     

Torek 
5.oktober 

Faustina Kowal..   

17.00 
17.00 
18.30 

L– † ALENKA PRIMOŽIČ     
Ema – PO NAMENU 
D – † MARICA CIGALE – 30.dan  

Sreda 
6.oktober  

Bruno, red. 

7.30 
7.30 

D – V ZAHVALO ZA VSE MILOSTI in DOBROTE        
Č – † BRITOVŠKOVI in KRALJEVI  
ob 9.30 dekanijka rekolekcija   

Četrtek 
7.oktober  

 Rožnovenska MB 

17.00
18.00
18.30  

L – †   JOŽICA PŠENIČNIK    
D – molitvena ura za duhovne poklice/vabljeni četrtošolci s starši/ 
D – ZA DUHOVNE POKLICE  

Petek 
8.oktober   

 

9.00 
18.30 

Križ – † KRISTINA KONEČNIK    

D – † CVETKA URŠNIK – r.d.    

Sobota 
9.oktober  

   Sara, svet.žena 

11.00
11.00
17.00 
18.30  

ŠT – krstno slavje – Žiga 
L – † MALIŠNIKOVI in umrli pri Pesičerju – krst Žiga   
ŠT – † VIDA KONEČNIK -6.obl. in ANTON /vabljeni drugošolci s starši/ 

D – večerna nedeljska maša: † ALOJZIJ BERTONCELJ – 10.obl.        

28.  
NEDELJA  

MED LETOM 
 

10.oktober  
   

8.00 
8.00 
9.30 

 
9.30 

11.00 
11.30 

Č – † DANICA ZVER      
ŠP – † BOGOMIR ZANOŠKAR  
ŠT – † ZAJAMŠKOVI –p.d. Lipnikovi 
        † MATEJ TROP – 4.obl. in HELENA in FORTUNAT POPLAS - r 
D – † IVICA VOLIĆ 
L – † AMALIJA PŠENIČNIK in PAVLE ter LUDVIK TERTINEK 

O – † JOŽEF,ZOFIJA,BOJAN MATIJA ter ZDOVČEVI  /zahvalna nedelja/ 

STARE MOLITVE: 
 Kadar otrok leže spat 

z neba pride angel zlat. 

Čuva ga, pri njem stoji 

dokler sladko ne zaspi. 

 

 

 

 

 

Spavaj varovanček moj, 

nič se hudega ne boj. 

Jaz varujem te zvesto, 

spavaj, sanjaj mi sladko. 
 

 

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

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

mailto:igor.g@rkc


Številka 40        3. oktober 2021 
 

ROŽNOVENSKA NEDELJA 
 

ROŽNI VENEC – MOLITEV V SRCU 

KRŠČANSKEGA ŽIVLJENJA 
 

Italijanski redovnik in duhovni pisatelj 

Alessandro Pronzato je zapisal:  

Naj povem, da sem ohranil zelo grdo 

navado, da molim rožni venec. In to vsak 

dan, vsak večer. Tudi v avtomobilu ga 

molim, zlasti po avtocesti, ko položim 

nogo na plin in vozim po cestišču, kjer 

me more vsakdo prehiteti … Nekateri pri 

rožnem vencu zadremajo, drugi zehajo, 

tretji se dolgočasijo, so slabe volje, zdi 

se jim blebetanje in zapravljanje časa – 

zame pa pomeni rožni venec vedno nekaj 

novega, ob njem razmišljam in dobim 

nove spodbude … Povedali so mi, da je 

neki duhovnik v cerkvi raztrgal rožni 

venec in mahal pred verniki z 

evangelijem v roki, češ: To berite, tisto  

 

staro šaro pa vrzite stran! Rekli so mi, 

da ga je neka ženica po tistem »obredu« 

takole zavrnila: »Gospod, jaz ne vidim 

več brati. Pripravljena sem poslušati 

branje evangelija, ko boste vi zares 

verovali in ko boste potrgali vse molke. 

Za nagrado pa bom vsak dan zmolila en 

rožni venec za vas. Je prav tako?« 

 

Rožni venec – molitev, ob kateri so se v 

času po 2. vatikanskem koncilu marsikje 

»lomila kopja«; nekateri so ga zavračali 

kot staromodno in preživeto obliko 

molitve, drugi so ga 

ohranjali in po tej molitvi 

še naprej utrjevali svojo 

vero. Cerkveno učiteljstvo 

je podpiralo in še podpira 

to molitev ter vernike 

vzpodbuja, naj radi molijo 

rožni venec. In to so 

voditelji Cerkve tudi 

delali. Pa ne le z besedami, 

ampak najprej s svojim 

zgledom. Papež Janez 

XXIII. Je vsak dan zmolil 

vse dele rožnega venca. 

Dejal je: »Petnajst rožnovenskih 

skrivnosti je petnajst oken, skozi katera v 

Božji luči gledam vse, kar se dogaja na 

svetu.« Njegov naslednik, papež Pavel 

VI. je rekel, da je rožni venec »povzetek 

celotnega evangelija« in je zato »šola 

   

   



evangeljskega življenja«. Papež Janez 

Pavel II. pa je bil nasploh neločljivo 

povezan s to molitvijo. Izdal je posebno 

apostolsko pismo »Rožni venec Device 

Marije«, s katerim je, poleg treh 

običajnih starodavnih delov rožnega 

venca, uvedel še četrti, t. i. »svetli del 

rožnega venca«, v katerem povzema 

Jezusovo javno delovanje. Tako rožni 

venec sedaj dejansko povzema celotni 

evangelij.  

Tudi vsi mi smo povabljeni, da damo 

priložnost, da v mesecu oktobru v naši 

sredi še bolj oživimo to molitev. Naj 

nam pomaga poglobiti našo vero. Po: J. Kužnik 

 
NEDELJSKA MISEL 27.nedelje med letom: 

 

Prinašali so mu otroke, da bi se jih dotaknil, 

učenci pa so jih grajali. Ko je Jezus to videl, 

je postal nejevoljen in jim je rekel: »Pustite 

otroke, naj prihajajo k meni, in ne branite 

jim, kajti takšnih je Božje 

kraljestvo. Resnično, povem vam: kdor ne 

sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, 

nikakor ne pride vanj.« In objel jih je, položil 

nanje roke in jih blagoslavljal.  Mr 10,13–16 

 

Jezus je objemal otroke in se jih 
ljubeče dotikal. Mnogi so v zmotnem 
prepričanju, da se vera lahko poučuje 
tako kot matematika in 
zgodovina, mučijo in 
obremenjujejo jo s teoretično 
veroučno snovjo. 
Posledica: ko mladi opravijo z 
birmo, odidejo v prepričanju, 
da so končno rešili vprašanje 
vere: to je nekaj, kar je samo 
za otroke.  
In tako je za mlade v dobi 

odraščanja, ko s telesnim, spolnim, 
čustvenim in razumskim razvojem 
pridejo problemi in je treba izbirati 
med različnimi življenjskimi 

ponudbami, zelo težko in vprašljivo, 
da bi se obračali na Jezusa kot 
učitelja, ki ima prave predloge za 
pošteno, lepo ustvarjalno, uresničeno 
življenje. 
Nujno je torej potrebno najti tak 
način kateheze, ki ne bo vsiljevanje 
nazorov ali razlog za zasičenost z 
zakramenti, temveč objem in ljubeč 
dotik, ki pripravita mlade na 
življenjsko pomembno srečanje z 
Jezusom v času izbir. 

 

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 



Izbrana molitev za vas: 

KAR MI JE NALOŽENO 

 

Bog, naš Oče,  

čudovito je tvoje stvarstvo.  

Vse ustvarjeno prihaja iz tvojih rok.  

Tudi mene si poklical v bivanje,  

mi dal za moje življenje nalogo,  

ki je ne more izpolniti nihče drug. 

Za svoje življenje imam poslanstvo.  

Morda ga tukaj na zemlji še ne bom 

čisto spoznal, toda nekoč mi bo 

popolnoma jasno.  

V to bivanje  nisem poslan kar tako 

brez namena, ampak kot člen dolge 

verige, most med ljudmi in 

generacijami. 

Gospod Bog, lepa je moja naloga:  

da zaključim tvoje delo, prinašam 

mir, delam dobro, služim resnici, 

živim po tvoji besedi – kjerkoli sem 

in kjerkoli bom. Amen. 

 
                                               Youcat - Molitvenik za mlade 

 
V petek smo pričeli z mesecem rožnega 
venca. Hvala Bogu, v Dravogradu se vsaki 
dan pred mašo moli rožni venec, v drugih 
župnijah PZD pa temu ni tako. Zato 
vabim odgovorne molivce, da tudi v 

preostalih župnijah poživite molitev 
rožnega venca pred sveto mašo. 
Poizkusite in se organizirajte. Molitev še 
kako potrebujemo. Sicer pa, tudi v vaših 
družinah poživite to plemenito molitev. 
------------------------------------------------------- 

ZAHVALA ZA OFER (darovi) 
ob Kvatrni nedelji: 

V nedeljo na tretje kvatre ste za 
bogoslovje in semenišče darovali: 
Dravograd 130 €, Šempeter 69 €, 
Šentjanž 62 €, Ojstrica 12 €. Črneče in 
Libeliče - ni podatka. Hvala za ta dar.  

MISEL ZA LEPŠI DAN 
---Dobro se zavedamo, da cerkev za nas 
ni kraj, kjer bi se zbirali samo nedolžni in 
popolni ljudje. Sicer bi ostala prazna. (Lojze 

Bratina) 
---Izbrati Kristusa pomeni vedno hoditi 
samo po eni poti, ne pa po dveh hkrati. 
Tisti, ki bi istočasno radi hodili za Kristu-
som in za seboj, končajo v zasledovanju 
lastne sence. (brat Roger Schütz) 

---Nihče ne bo ostal na tem svetu. Tistih 
nekaj dni, ko tu prebivamo, delajmo 
dobro, ljubimo in si pomagajmo!  
                                   (sv. Leopold Mandić) 

  
Šala za konec: 

PLES – On: »Ali rada plešeš?« – 
Ona: »Zelo.« – On: »Potem pa pojdi 
plesat, se bom jaz medtem pogovarjal 
s tvojo prijateljico.« 
 
PUJSEK – Fant in dekle gresta v 
restavracijo. Fant se po nerodnosti 
popacka, potem pa reče: »Izgledam 
kot pujsek.« – Ona: »Pa popacal si se 
tudi.«  

 
 


