
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 22.marca do 29.marca 2020 

 
 

ČETRTA 
POSTNA 
NEDELJA 

  
22.marec 

   Č – † starši in sestra ŠTEFKA TAJZEL    
ŠT – † ANTON GRIBEN in ALEŠ – obl. in ŽAMPOVI - r    
         † JOŽE SGERM – r 
        † starši BLIMEN in SOR. - r  
ŠP– † MARIJA in ANTON GERHOLD   
D – † MIRKO PEŠL in JANI ŠKRATEK                   
L – † MARIJA in KAREL PŠENIČNIK in pri hiši pomrli                    
O –  † FRANC KANONIK      

 

Ponedeljek 
23.marec 

 
  

Č – † BARBARA CIMPERŠEK  
D – † KORBESOVI     

Torek 
24.marec 

  Č – †  BARBARA CIMPERŠEK 
D – PO NAMENU    

Sreda 
25.marec 

GOSPODOVO 
OZNANJENJE 

  Zaključek tedna družine  
Č – † BARBARA CIMPERŠEK  
D – † ANICA VUZEM – 3.obl. 

Četrtek 
26.marec   

 
 

Č –  † URŠKA KLEMEN - osmina   
D –  † BRANKO KANCIJAN – obl. in KANCIJANOVI ter LUŽNIKOVI - r        

Petek 
27.marec 

  L – † MARIJA in LEOPOLD ČERNJAK   
D – † BORIS GREBENC    

Sobota 
28.marec  

  Č – † BARBARA CIMPERŠEK 
D – večerna nedeljska maša: † ANTONIJA JANSEN                                                  

 

PETA 
POSTNA 
NEDELJA 
Tiha nedelja  

29.marec 

   Č – † IVANKA PLIMON – 8.obl., MAKS in spomin na NEJCA     
ŠT – † VINKO NAGLIČ in MARTIN KOTNIK     
ŠP– † MILKA VRHOVNIK      
D – † ANTON ISAK – 12.obl.                    
Križ – † IVAN KOTNIK 
L – † MARIJA in JANEZ KERT in pri PRAJZU pomrli                     
O –  † IVAN in MOJCA KARNIČNIK   

 Opomba: 
Svete maše opravi duhovnik 

ob primerni uri povsem zasebno. 
Mašuje pa po prejetih in željenih 
namenih. Če kdo želi že naročeno 
mašo, a da se opravi kdaj drugič, naj 
to javi svojemu župniku. 

 
 
 

Sicer pa je čas, ko se povežemo v 
molitvi med seboj, predviden ob 18.30 
uri.  

 
 
 
 
 
 



Številka 12      22. marec 2020 

 Tisti čas je šel Jezus iz  
templja in zagledal človeka,  

ki je bil slep od rojstva.  
Njegovi učenci  
so ga vprašali:  

»Učitelj, kdo je grešil,  
on ali njegovi starši,  
da se je rodil slep?«  
Jezus je odgovóril:  

»Ni grešil ne on  
ne njegovi starši,  

ampak na njem naj se  
razodénejo Božja dela.  

Dokler je dan,  
moram opravljati dela 

tistega, ki me je poslal.  
Pride noč, ko nihče  

ne more delati. Dokler sem  
na svetu, sem luč sveta.« 
Ko je to izgovóril, je pljunil  

na tla in s slino narédil blato.  
Pomazal mu je z blatom oči  

in mu rekel: »Pojdi in se  
umij v  vodnjaku Síloa!«  

(kar v prevodu pomeni Poslani).  
Odšel je torej in se umil.  
Ko se je vrnil, je videl. 

 

(Jn 9,13–
15) 

 
 
 
 
 
 

MISEL OB BOŽJI BESEDI 
4.POSTNE NEDELJE 

Pripoved iz evangelija je bistvena 
pripoved o veri. Vrh pripovedi je v tistem 
trenutku, ko do tedaj slepi mož izreče 
svojo vero v Jezusa Kristusa. Slepi ljudje v 
zgodbi so verski voditelji - farizeji in 
pismouki, ki nočejo verovati v Jezusa. 
Njihov problem je v tem, da nočejo 
videti. 
Jezus pravi, da je prišel, »da bi odprl oči 
slepim«. Ni mislil na tiste, ki so bili 
telesno slepi, temveč na vse tiste, ki so 
izgubili svojo pot v življenju in ki ne 
morejo več najti poti v 'Očetovo hišo' - 
do Boga.  
• Tako je odprl oči Zaharju, da je 
spoznal nevarnost bogastva. 
• Odprl je oči Mariji Magdaleni, da 
je spoznala bednost svojega življenja. 
• Odprl je oči desnemu razbojniku, 
da je spoznal luč božjega usmiljenja. 

Vsi ti so spet našli pot v božje 
kraljestvo, medtem ko so farizeji še 
naprej vztrajali v temi zaradi svoje 
trmoglavosti. 

Brez vere smo v veliki temi in ne 
vemo za pot, ne vemo kam iti. Vera nam 
pomaga, da vidimo v temi. Kristus je tisti, 
ki nas nezmotljivo vodi skozi temno pot 
življenja. Zaupajmo mu, saj je rekel: » ... 
tisti, ki hodi za menoj, ne bo nikoli hodil v 
temi, ampak v luči življenja.« 

V nekem smislu smo se vsi rodili 
slepi. Ko potujemo skozi življenje, 



postopoma dojemamo resnico. Ne rabi-
mo biti prestrašeni zaradi nekaterih oblik 
naše lastne slepote. Kristus se želi nežno 
dotakniti naših oči in jih postopoma 
odpreti, da bomo videli, kakor vidi on. Pri 
tem se moramo zavedati, da nismo sami. 
Smo člani skupnosti, na katero je Jezus 
izlil svojo svetlobo. Drug drugega 
moramo podpirati. Poklicani smo torej, 
da vodimo tudi druge, ki še niso spoznali 
Kristusove luči.                           (F.K.) 

------------------------------------------------- 

TEDEN DRUŽINE 

 
V četrtek, 19. marca, se je s praznikom 
sv. Jožefa, zavetnikom mož in očetov, 
začel Teden družine, ki nosi naslov: “Kdor 
se uči, je mlad!” 
Letos ga obhajamo v prav posebnih 
okoliščinah, ko več časa preživimo v 
ožjem družinskem krogu. V družini lahko 
izkoristimo to priložnost, da se vsak dan 
usedemo skupaj, preberemo zgodbo in 
ob tem odkrivamo, kaj je Bog položil na 
srce vsakemu izmed nas: zakoncu, 
otrokom, starim staršem… Vzemimo si 
čas za pogovor in drug drugemu 
pokažimo, da se imamo radi in da smo si 

dragoceni. Povežimo se v molitvi in 
povabimo Boga v naš dom, naj nas varuje 
v času te epidemije in naj nas vodi skozi 
življenje. 
Na pastoralnem portalu Pridi in poglej je 
za vsak dan v Tednu družine objavljena 
resnična življenjska zgodba. Vsak večer je 
na Radiu Ognjišče pri sv. maši nagovor, ki 
bo namenjen določeni populaciji 
(zakonci, starši, mladi, ovdoveli, ločeni, 
samski…). Teden družine se zaključi s 
praznikom Gospodovega oznanjenja 
Mariji, v sredo 25. marca, ki je obenem 
tudi materinski dan. 
 

 ----------------------------------------------- 
Škofje do preklica podeljujejo 
slovenskim katoličanom spregled od 
dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti 
maši. Verniki naj nadomestijo 
odsotnost od svetega bogoslužja z 
molitvijo, postom, dobrimi deli, 
prebiranjem Božje besede, 
spremljanjem svete maše po radiu, 
TV oziroma spletu ter s prejemom 
duhovnega obhajila. 
 

Ves krščanski svet slavi Marijo.  
Veseli se njenih praznikov in jo časti 
kot Mater Božjo.  
Krščanska gospodinja, skrbna 
pobožna mati, tudi tebe bodo tvoji 
otroci nekoč slavili, če jih boš naučila 
hvaliti Boga in tiho trpeti kot Marija.  
Tako boš svojcem na zemlji mati 
milosti in služabnica pri nebeškem 
prestolu.  

To je največja čast in sreča vsake 
matere. (bl. Anton Martin Slomšek) 

 



Molitev za zdravje v času epidemije 

koronavirusa COVID-19 

Oče usmiljenja in tolažbe, 

tvoj Sin Jezus Kristus 

nam je s križem pokazal vrednost 

trpljenja. 

Pomagaj našim bratom in sestram, 

ki že nosijo križ bolezni in so 

preizkušani. 

Nakloni jim izboljšanje zdravja, 

njihovim svojcem pa poguma in 

zaupanja. 

Vsem zdravstvenim delavcem nakloni 

moči in zdravja, 

da bodo vztrajali v ljubezni do 

bolnikov; 

raziskovalcem pa, da bodo čim prej 

odkrili uspešno zdravilo. 

Nam in vsemu svetu daj svoj 

blagoslov, 

da bomo rešeni bolezni 

in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo 

zahvaljevati. 

Amen. 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – 

prosi za nas. 

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne 

bolezni – prosi za nas. 

Vsi božji svetniki in svetnice – 

prosite za nas. 

Priporočilo: Pazite nase, zadržujte 
se v okolju svojega doma, stanovanja 

in ne ogrožajte drugega. Hvala, da 
upoštevate pravila za skupno dobro 

nas vseh. 

 
 
  

Molitev za izbiro članov ŽPS 
  

Molitev za modro izbiro članov 
župnijskega pastoralnega sveta 

  
Dobri Bog, pred nami je za našo 

župnijo pomemben dogodek,  
dan, ko bomo izbirali člane 

župnijskega pastoralnega sveta.  
Pomagaj nam, da bomo v svojih 

bratih in sestrah 
po navdihu Svetega Duha  

prepoznali tiste,  
ki bodo to nalogo v naši župniji 

opravljali najbolje 
in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in 

odgovornostjo.  
Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi 

ostali župljani  
pri tem odgovornem delu,  

vsak po svojih močeh, 
pomagali s svojimi darovi,  

in bomo tako skupaj skrbeli 
za bogato življenje naše župnije. 

Amen! 

  

OZNANILA: 

 Center za duhovne poklice Maribor 
prosi posameznike k molitvi za našega 
nadškofa. Naj bo to še ena vesela postna 
vaja za vse nas. 
 
 
    
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc.

 


