
MAŠNI NAMENI  župnij  PZD/ od 17.maja do 24.maja 2020 

ŠESTA 
VELIKO-
NOČNA 

NEDELJA  
17.maj 

  

8.00 
8.00 

 
9.30 
9.30 
9.30 

11.00  
11.00 

Č – † KONRAD FERK   
ŠT – † ANDREJ ZAJAMŠEK                             
        † ALEŠ KORAT in MARIJA – obl. - r 
Križ – † KLANČNIKOVI  
D – † ZOFIJA, DANICA, FRIDERIK in IVAN BART ter PŠENIČNIKOVI  
ŠP – † FRANC MOČNIK - osmina  
L –  † MAKSI KUPNIK – 4.obl. 
O – † ROZALIJA KALIŠNIK - 5.obl. in POVŽEVI          

 

  Ponedeljek 
18.maj 

Janez I, pp 

 
16.00 
18.30 

Prvi prošnji dan 
L – † ANTON OTO in pri hiši pomrli ter RUDI in MARICA 
Vič – † KREVHOVI in JAMNIK DAMJAN    

Torek   
19.maj 

 

 
11.00  
18.00 
18.30 

Drugi prošnji dan 
O – † VIDA LORBER 
Č – † URŠKA KLEMEN 
D – † družina KAISER, sin JANKO in ELFRIDA          

Sreda   
20.maj  

  Bernard Siene 

 
16.00
17.00 
18.30 

Tretji prošnji dan 
L – † ALOJZ SAJEVEC 
Jedrt – † ANDREJ KRIŽOVNIK - osmina 
Magdalena – POZABLJENI RAJNI  

Četrtek   
21.maj  

VNEBOHOD  

16.00 
17.00
18.30  

L – † ANGELA RING                 
ŠT – † MARIJA VRBAČ 
D – † IVAN PREGLAV, AMALIJA ter bratje in sestre                 

Petek   
22.maj   

  

18.00 
18.30 

Č – V DOBER NAMEN in V ZAHVALO    
D – † MILAN ČAKŠ in MARJANA ČAS        

Sobota   
23.maj 

 

 
18.00 
 18.30 

Poroka v Šempetru /Grah – Repnik/ 
Č – † FRANC TOVŠAK           
D – nedeljska večerna maša: † BORIS GREBENC                                                           

SEDMA 
VELIKO-
NOČNA 

NEDELJA  
24.maj 
Marija 

pomočnica 
kristjanov  

 
8.00 
8.00 
9.30 
9.30 
9.30 

11.00  
11.00 

 
Č – † URŠKA KLEMEN   
ŠT – †  JERNEJ HOSNAR                     
Križ – † MARICA REBERNIK  
D – † starši in rajni ČRNOGLAVOVI   
ŠP – † ANTON POKERŽNIK in ŽIRATNIKOVI   
L –  † ANTON PESIČER in SOR.  
O – † MATILDA -20.obl. ter JOŽE in FRANC BREZNIK           

DUHOVNA MISEL:  

 Razlog upanja:  Zapovedi niso breme, 

niso utesnitev našega življenja in naše 
svobode, temveč sreča za vsakega 
človeka. 
Urejajo življenje Božjega ljudstva in 
preprečujejo kaos, ki si ga človek sam 
pripravlja, če se ima za gospodarja 

svojega življenja. Zato Izrael zapovedi ni 
občutil kot breme. Bogu se je vedno 
znova zahvaljeval za postavo (tora). 
Rekel je: Tvoje zapovedi so dragocenejše 
kot vsi zakladi sveta. So kakor čudež. So 
vse naše veselje. So naša radost. So naši 
svetovalci. So vredne, da jih vsak dan 
premišljujemo. Hočemo jih ohraniti, 
dokler bomo živeli.        Gerhard Lohfink 



Številka 20      17.maj 2020  
 

Naše želje, naše žrtve 
Uvodnik tednika DRUŽINA 
 

Po dolgih tednih krča smo spet laže 
zadihali. Počasno rahljanje ukrepov nas 
počasi vrača v normalnost. Vse bolj pa 
spoznavamo, da ta ne bo enaka kot 
prej. Vse bolj spoznavamo, da nas bolj 
kot življenje po virusu vsaj še nekaj 
časa čaka življenje z njim. Kot kaže, 
smo prestali prvi val epidemije. Toda 
zdaj moramo svojo željo po 
normalnosti prilagoditi, prevzeti nove 
navade dela, prostega časa in druženja. 
 
Prilagoditi moramo tudi svoje načrte in 
pričakovanja, saj bo cena zaustavitve 
gospodarstva visoka. Omejevanje 
socialnih stikov je marsikomu prineslo 
tudi omejene dohodke. Solidarnost, ki 
smo jo pokazali, ko je šlo za ohranjanje 
človeških življenj v boju proti covidu-
19, bo potrebna tudi za ohranjanje 
podjetij, delovnih mest in osnovnih 
javnih služb. Povezanost, ki smo jo 
čutili, čeprav smo bili zaprti doma, 
bomo morali izkazati tudi, ko se bomo 
vrnili na delo, v župnijo, ko bomo 
vstopili v trgovino, šolo ali zdravstveni 
dom. 
Veliko stvari, ki smo jih imeli za 
samoumevne, je postavljenih pod 
vprašaj, po drugi strani pa smo se začeli 

bolje zavedati njihove prave vrednosti. 
Vse bolj se sprašujemo, kam se zares 
želimo vrniti. Željo po vrnitvi v 
normalnost spremlja tudi želja po 
spremembah. Ali ne bi bilo lepo, če bi 
imeli manj prometnih zamaškov, 
čistejši zrak, pravičnejšo družbo? Tudi 
te želje bomo morali prilagoditi 
realnosti, predvsem pa ne čakati, da jih 
izpolnijo (in plačajo) drugi. 

foto: arhiv Karitas 

Pravo vprašanje ni, kaj želimo spreme-
niti, ampak kaj smo pripravljeni 
narediti ali celo žrtvovati. Iz časa, ko 
smo bili zaprti doma, lahko črpamo 
navdih za življenje zunaj. Če nas je virus 
prisilil, da smo preobrnili svoje 
prioritete, to lahko izkoristimo in damo 
prednost  vredno-tam, ki smo jih 
zanemarjali. Pandemija nas je 
zaustavila, nam dala misliti, presunile 
so nas človeške zgodbe. Ne pozabimo 
na vse to, da bomo našemu osebnemu 
in družbenemu angažmaju dali človeški 
obraz. Spremembe v družbi se začnejo 
z osebnim spreobrnjenjem. 
                                                                         Rok Blažič 



Preljubi, Gospoda 

Kristusa slavite v svojih srcih. 

Vselej bodite vsakomur 

pripravljeni odgovoriti, če vas 

vpraša za razlog upanja, ki je v 

vas. (1 Pt 3,15) 
 

Nevednost ljudi o vprašanjih krščanske vere 

je naravnost nedoumljiva. 

Zdi se, da leta župnijskega verouka in 

verskega pouka v šolah, neštete pridige, 

tečaji, priprave na zakon, srečanja pred 

krstom otrok ne puščajo nobenih sledi; 

odrasli, praktični kristjani ali ne, verujoči ali 

ne, ostajajo v veliki večini na 

»prvoobhajilni« stopnji poznavanja vere. 

Novinarji in novinarke so dokaz te 

nevednosti: kadar govorijo o katoliški veri, 

razen zelo redkih ustrezno usposobljenih, 

dobivamo kurjo polt.  

Stanje, kakršno je, kliče Cerkev k nujni in 

globoki preobrazbi. 

V današnji družbi, ki se nenehno razvija in 

ki jo zasipavajo z mikavnimi ponudbami 

načina življenja, vera, ki sebe ne zna 

utemeljiti, ne služi človeku, ki jo ima, in ni 

uporabna za evangelizacijo. 

Starši, župniki, kateheti, pridigarji, 

veroučitelji, ki se pogosto omejujemo na 

govorjenje, si bomo morali  pridobiti 

sposobnost pogovarjanja. 

Oznanjevanje in spoznavanje evangelija si 

zaslužita mnogo več kakor vedno isti 

neučinkoviti »bla bla bla«.  Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

 

 NEDELJA TURIZMA
Cerkev živi sredi tega sveta, zato se mora 

zanj zanimati. Ne more mimo dejstva, da je 

na svetu na stotine milijonov turistov, ki vsak 

dan prehajajo iz kraja v kraj. Prav zaradi 

tega je današnja nedelja – nedelja turizma. 

Za nas je namreč pomembno dvoje: da 

hodimo po svetu kot kristjani in da turiste 

sprejemamo kot kristjani. Preživimo v 

Svetem Duhu svoj prosti čas in pomagajmo 

ga tako preživeti tudi drugim. Letos bo to 

gotovo težje, a vseeno, poiskati bomo morali 

domače turistične točke, ki smo jih do sedaj 

zanemarjali, ker so nam bile veliko bolj všeč 

razne turistične destinacija izven domovine 

Slovenije. Domače – lokalno – to je pravo 

doživetje in zabavno. 
 

POVABILO K MAŠAM  
V FARNA SVETIŠČA 

 

Mnogi župniki, so v zadnjem času svojim 
vernikom omogočali nedeljsko mašo 
preko spleta (FB, internet). Sedaj, ko so 
se razmere toliko umirile in so se cerkve 
ponovno odprle za bogoslužja z verniki, 
je čas, da opustimo spletne prenose 
nedeljskih maš. Nedeljska in prazniška 
maša je osrednji dogodek posameznih 
vernikov in celih družin. Po zgledu 
papeža Frančiška in nadškofa Stanislava 
Zoreta, ki sta opustila spletne prenose 
maš, vernike srčno vabimo k osebni 
udeležbi pri nedeljski ali prazniški maši. 
Spletne ponudbe nedeljskih maš so 
mnoge vernike, ne samo starejše in 
bolne, ampak tudi mlajše in zdrave, zelo 
navdušile. Spremljati nedeljsko mašo iz 
domačega naslonjača je zelo vabljivo. 
Misel na nedeljsko dolžnost je tako pri 
mnogih vernikih zbledela. Spremljati 
mašo po televiziji, radiu ali spletu je 
morda lahko bolj vabljivo kot zbrati 



pogum in se nedeljske maše udeležiti 
osebno v svoji lastni župnijski ali v kateri 
koli drugi cerkvi. Vabljeni k redni in 
zavzeti udeležbi nedeljske in praznične 
maše. Dobrodošli pa tudi k mašam ob 
delavnikih. Sadovi take žrtve so izjemni 
in prinašajo obilo blagoslova.  
Za starejše, kronično bolne in druge 
zdravstveno ogrožene osebe še vedno 
velja, da so lahko ob nedeljah doma in 
mašo še naprej spremljajo po televiziji, 
radiu ali na pametnih telefonih in 
tablicah. Škofje zagotavljajo, da bo za 
prenos nedeljske maše še naprej skrbela 
javna televizija (TV SLO) in mašo 
prenašala iz mariborske stolnice, s čemer 
pomaga pri zagotavljanju izvajanja 
verske svobode (maše vsakodnevno 
prenašata TV EXODUS in Radio Ognjišče). 
Tako bo poskrbljeno za bolnike, ostarele 
in vernike, ki ne morejo v cerkev in so v 
strahu za svoje zdravje in zdravje drugih 
ljudi. Škofje kljub temu te vernike vabijo, 
da gredo vsaj enkrat k maši čez teden, če 
jim zdravje dopušča in če iz upravičenega 
razloga ne morejo izpolniti nedeljske 
dolžnosti. 
------------------------------------------------------  

ŠALE ZA KONEC 

 
 

»Spoštovana gospa, zdi se mi, da bo 
na platnu prostor  

zgolj za vaš obraz.« 

 

 
 

»Sedaj mi je popolnoma jasno, zakaj 
je to najcenejši  

selitveni servis v našem mestu.« 

 
 

LEPOTICA – »V soboto sem spoznal 
dekle. Prava lepotica. Rekla mi je, da me 
bo poklicala takoj po službi. In pomisli, 
klica še kar ni. Uboga revica dela že 72 
ur skupaj.« 
 
PRIHRANEK –  »Prihranila sem nekaj 
denarja,« ponosno poroča Nika svoji 

mami. –  »Kako ti je to uspelo?« – »Tvoje 
anonimno pismo sosedi sem ji izročila 
kar v roke.« 

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

 

HVALA vsem, ki ste v času 

koronavirusa darovali svoj dar za cerkev 

in potrebe naših župnij.Se priporočamo. 
 

 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc 
     

 

mailto:igor.g@rkc

