
MAŠNI NAMENI  župnij  PZD/ od 10.maja do 17.maja 2020 

PETA 
VELIKO-
NOČNA 

NEDELJA  
10.maj 

  

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 
9.30 

11.00  
11.00 

Č – † URŠKA KLEMEN  
ŠP – † VLADO REPAS                           
Križ – † č.sestra MARIJA KADIŠ -2.obl. 
D – † NEŽKA VALENTI  -10.obl. 
ŠT – † ANTON KONEČNIK – 5.obl. in VIDA 
O –  † PAVEL MORI 
L – † JOŽE MOČNIK         

 

  Ponedeljek 
11.maj 

18.00  
18.30 

Č – † PO NAMENU    
D – † MARIJA SENTIĆ – 30.dan  

Torek   
12.maj 
Leopold 

Mandič, red. 

  
18.00 
18.30 

 
Č – PO NAMENU             
D – † kpl. LEOPOLD KVASNIK         

Sreda   
13.maj  

Fatimska Marija  

7.30 
 

16.00 

D – † IVANA GRIZOLD in za notranjo ozdravitev družinskega  
          debla PLIMON in GRIZOLD      
L – † ANGELA GLINIK       

Četrtek   
14.maj   

16.00 
18.30  

L – † FRANC MERC in mama MARIJA              
D – † ZOFIJA KONEČNIK                

Petek   
15.maj   

Zofija,muč.  
Izidor, kmet  

 
16.00 
18.30 

 
L – † MARJANA in ALOJZ KOTNIK  
D – ZA ZDRAVJE IN SREČO       

Sobota   
16.maj 
Janez 

Nepomuk,muč. 

 
18.00 
 18.30 

 
Č – PO NAMENU         
D – nedeljska večerna maša: † OLGA in PETER PODERČNIK                                                         

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          

DUHOVNA MISEL:  

Kakor apostoli si tudi mi 

želimo in pričakujemo podrobna 

navodila, kam naj gremo, kako naj se 

obnašamo, se odločamo, vedno znova 

in že dolgo je tako.   

Zato Jezus odhaja. Dal nam je 

evangelij, zdaj pa nas prepušča našim 

napakam, ker se bomo samo iz njih 

naučili evangelij tudi živeti.  

Jezus odhaja in pušča za seboj en sam 

namig: »Jaz sem pot, resnica in 

življenje«  

Kdor se tako odloča, bo - tudi 

prek napak - prišel do Očeta. Ker se 

do Očeta lahko pride samo kot sin, 

nikoli kot suženj. 
 

  
 



Številka 19      10.maj 2020  

 

V hiši mojega Očeta je veliko 

bivališč. (Jn 14,2) 

 

Prava sreča, Gospod, da je v hiši tvojega 

Očeta veliko bivališč. 

Tako lahko upam, da je eno tudi zame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zame, ki danes hodim za teboj in jutri ne. 

In nikoli nimam časa, da bi ga posvetil 

drugim. 

In ne prenašam nikogar, ki ne misli tako 

kot jaz. 

Zame, ki sem nejevoljen zaradi 

priseljencev iz tretjega sveta in mi ni mar 

za tiste, ki jim gre slabo.  

Zame, ki grem v nedeljo k maši, če 

nimam kaj drugega početi. 

In ne sodelujem v življenju župnijske 

skupnosti. 

Zame, ki si pomagam s komolci do 

želenega cilja in spotikam tiste, ki me 

hočejo prehiteti. 

Zame, ki sem navezan na denar, 

dober vtis in to, kar govorijo ljudje. 

Zame, ki imam rad samo tiste, ki imajo 

radi mene. 

In včasih uporabim druge, kakor da so 

predmeti. 

In nisem ne lačen ne žejen pravice in 

miru. 

Prava sreča, Gospod,  

da je v hiši tvojega Očeta veliko bivališč. 

Eno tam bo tudi zame. 

Zame, ki nimam ničesar, razen velike 

želje, da bi bil takšen, kakršnega me ti 

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

 

 
Bodimo hvaležni za vsak dih,  
ki nam ga podarja dobri Bog. 
Zahvalimo se za pot našega življenja, 
saj je zemlja polna Gospodove dobrote.  
Hvala ti, dobri Bog, 
tudi za vse težke resnice življenja,  
ki nam še bolj pokažejo pravo pot.  
Saj si le ti prava pot,  
resnica in življenje. Amen. 

 

 
 
 

 



Mesec maj nas vabi, da se več družimo 

z našo nebeško materjo Marijo.  

 

 
Mnogo priložnosti je, da se skozi ves 

mesec bolje povežemo z njo, jo 

prosimo, da nas spremlja na naših 

poteh, nas varuje in nam vliva poguma 

v vsakršnih preizkušnjah. Da bi se 

čutila naša povezanost z njo, smo 

povabljeni, da doma izdelamo 

prikupen, preprost Marijin oltarček. 

Uporabi svojo domišljijo in starosti 

primerno s svojim znanjem ustvarjaj. 

Morda ti pri tem pomaga sestrica ali 

bratec, lahko pa za pomoč poprosiš 

tudi katerega od staršev ali starih 

staršev. Naj bo oltarček v tvoji sobi, če 

je nimaš, pa vsaj v kakem od kotičkov, 

ki bo samo tvoj. Če bo vreme takšno, da 

bo na travniku mogoče najti kak lep 

pomladanski cvet, pa z njim okrasi 

prostor. V kolikor nimaš Marijinega 

kipca, podobice ali druge Marijine 

upodobitve, ne skrbi. Dobri Bog nam je 

dal  številne darove in spretnosti. Na 

kos papirja lahko vsak ustvari njeno 

podobo. Ta bo Mariji še najbolj všeč. 

In ne pozabi: Marija te spremlja na 

slehernem koraku. Zaupaj ji. Zahvali se 

ji. In kadar ti je težko, jo prosi za 

pomoč. Naj s svojo milostjo poveže 

vašo družino, tvoje sošolce in prijatelje. 

Hvaležni jo častimo v maju in sleherni 

dan našega življenja. 

13. maj 

FATIMSKA MATI BOŽJA 
 

Trinajsti dan meseca je bil dan Marijinih 

prikazovanj trem pastirčkom v Fatimi na 

Portugalskem leta 1917. Bilo jih je šest: od 

13. maja do 13. oktobra. Francek in Jacinta, 

brat in sestra, sta bila takrat stara devet, 

oziroma sedem let in Marija jima je izpolnila 

obljubo, da ju bo kmalu vzela k sebi: 

Francek je umrl leta 1919, Jacinta pa 1920. 

Papež sv. Janez Pavel II. ju je 13. maja 2000 

v Fatimi razglasil za blažena. Lucija je umrla 

leta 2005 v starosti 94 let.   

 



Papeževa molitev k Mariji  
v maju 2020 
“Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta 
Božja Porodnica.” 
V sedanjem dramatičnem položaju, ki 
je nabit s trpljenjem in stiskami, ki 
žalostijo ves svet, se zatekamo k tebi, 
Božja Mati in naša mati, in pribežimo 
pod tvoje varstvo. 
O Devica Marija, obrni torej svoje 
milostljive oči v nas v tej pandemiji 
koronavirusa in potolaži tiste, ki so se 
izgubili in jokajo zaradi smrti najdražjih, 
ki so jih ponekod pokopali tako, da boli 
duša. Podpiraj tiste, ki so v stiski zaradi 
bolnikov, katerim ne morejo biti blizu, 
da ne bi širili okužbe. Vlij zaupanje v 
tiste, ki so v tesnobi zaradi negotove 
prihodnosti in zaradi posledic v 
gospodarstvu in na področju dela. 
Božja Mati in naša mati, izprosi nam od 
Boga, Očeta usmiljenja, da se ta huda 
preizkušnja konča in se na obzorje 
vrneta upanje in mir. Kakor v Kani stopi 
k svojemu Božjemu Sinu in ga prosi, naj 
potolaži družine bolnikov in žrtev in naj 
jim odpre srce za zaupanje. Obvaruj 
zdravnike, bolničarje, zdravstveno 
osebje in prostovoljce, ki so v tem 
obdobju negotovosti v prvih bojnih 
vrstah in tvegajo svoje življenje, da bi 
reševali druga življenja. Spremljaj 
njihove junaške napore in jim dajaj 
moči, dobrote in zdravja. Bodi blizu 
tistim, ki noč in dan pomagajo 
bolnikom; bodi blizu duhovnikom, ki s 
pastirsko skrbjo in evangeljsko 
zavzetostjo skušajo pomagati vsem in 

vse podpirati. Sveta Devica, razsvetli 
um znanstvenikov, da bodo našli prave 
rešitve in premagali ta virus. 
Podpiraj odgovorne v politiki, da bodo 
delovali z modrostjo, skrbjo in 
velikodušnostjo, da bodo pomagali 
tistim, ki jim manjka življenjskih 
potrebščin, da bodo z daljnovidnostjo 
in v duhu solidarnosti začrtali socialne 
in ekonomske rešitve. 
Presveta Mati, dotakni se vesti, da 
bodo neizmerne vsote, porabljene za 
kopičenje in izpopolnjevanje 
oborožitve, namesto tega namenili za 
pospeševanje ustreznega študija za 
preprečitev podobne katastrofe v 
prihodnosti. 
 

Preljuba Mati, daj, da bo rasel v svetu 
čut pripadnosti eni veliki družini, da se 
bomo zavedali vezi, ki vse povezujejo, 
da bomo v bratskem in solidarnem 
duhu priskočili na pomoč v tolikerih 
revščinah in bedah. Okrepi trdnost v 
veri, vztrajnost v služenju, stanovitnost 
v molitvi. 
O Marija, Tolažnica žalostnih, objemi 
vse svoje preskušane otroke in izprosi 
od Boga, da nas bo s svojo vsemogočno 
roko osvobodil te strašne epidemije, 
tako da se bo lahko življenje v vedrini 
vrnilo v svoj običajni tek. Izročamo se 
tebi, ki siješ na naši poti kot znamenje 
rešitve in upanja, o milostljiva, o 
dobrotljiva, o sveta Devica Marija. 
Amen. 
 

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