
MAŠNI NAMENI  župnij  PZD/ od 7.junija do 14.junija 2020 
  

SVETA TROJICA 
 

7.junij 

 
Kvatrna 
nedelja 

Darovanje za 
bogoslovje in 
semenišče 

8.00 
 

8.00 
 

9.30 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

Č –  † JOŽICA KOSTANJEVEC – 2.obl.    
       † oče TONI in stari starši, FRIDA in JOŽE FERK  
ŠT – † JOŽE ŠTAHER –obl. in HELENA 

        †  †  JAMNIŠKI                        
Križ – † NAVOTNIKOVI    
D – ŽIVI IN RAJNI FARANI      
ŠP – † SIMON HARTMAN – zadušnica     
O – † JOŽEF, ZOFIJA in BOJAN MATIJA 
L –  † JOŽE MOČNIK                

 

  Ponedeljek 
8.junij 

Medard, škof 

17.00 
18.00
18.30 

L – †  brat DARKO in mama MARJANA KUŠEJ     
Č – † oče TONI in stari starši: FRIDA in JOŽE FERK  
D – † MEDARD KARNIČNIK in V DOBER NAMEN  
           II. ZA SREČNO ZADNJO URO     

Torek   
9.junij 

Primož in 
Felicijan, muč. 

 
17.00 
18.30 

 
Jedrt – † ANDREJ KRIŽOVNIK   
D – † MARIJA KNEZ             

Sreda   
10.junij  

7.30 
9.00 

  
12.00 

D – PO NAMENU    
Šmartno – dies sanctificationes: maša † oče TONI in stari starši: FRIDA 
in JOŽE FERK // ŽIVI IN RAJNI FARANI  
Ojstrica – Obisk redovne skupnosti Kapucinov iz Škofje Loke, maša 
ob 12.00 – vabljeni k maši   

Četrtek   
11.junij  

Sv.Rešnje 
telo  

9.30 
11.00 
16.00 
17.00
18.00
18.30  

Križ – † družina ŠULER 

O – † VIDA LORBER 

L – † ANA ČEBUL   
ŠT – † MILKA ČAS in MIRAN POGORELČNIK 
Č – † URŠKA KLEMEN 
D – † ŠTEFAN FERENČAK – obl.                     

Petek   
12.junij  

 

18.00 
 18.30 

Č – † FRANC TOVŠAK                      
D – † BARICA AMBROŽ        
Ob 19.30 v Dravogradu – Tečaj priprave na zakon /1.dan/      

Sobota   
13.junij 

Anton Pad, red. 

11.00
12.00 
16.30 
18.30 

L – † RUDI ŠTAMC, ANTON OTO in teta MARICA 
ŠP - Zlata poroka: ANTON in PAVLA GOSTENČNIK 
Poroka Grudnik – Mori v rotundi Sv. Janeza Krstnika na Sp.Muti 
D – nedeljska večerna maša: † ZOFIJA KROTMAJER  
Ob 19.30 v Dravogradu – Tečaj priprave na zakon /2.dan/ 

  
10. 

NAVADNA 
NEDELJA  

 
14.junij  

8.00 
8.00 
 9.30 
9.30 

11.00 
  

Č –  † GOLJATOVI in ZABERČNIKOVI     
ŠP – † JANEZ BRAJNIK                         
D – Lepa nedelja v Dravogradu: † JANJA VISKOVIĆ      
ŠT – † SIMON MOČNIK – 29.obl. in DOLANČEVI – krst LUKA     
L – † FRANC HUDEJ – 17.obl.   
Ob 19.30 v Dravogradu – Tečaj priprave na zakon /3.dan/                   

DUHOVNA MISEL: Sveta Trojica 
nam prinaša ljubezen in naši medsebojni 
odnosi se spremenijo. Če smo prej za 
izhodišče vedno jemali sami sebe, svoj 

jaz, bomo po spreobrnjenju k življenju 
Svete Trojice za izhodišče jemali brata, 
služenje njemu.  

 



                                                                                                            

 Številka 22      7.junij 2020  
 

NEDELJA SVETE TROJICE 
 

Glede razodetja Boga kot Svete Trojice, 

kar imenujemo v teologiji tudi troedini 

Bog, je treba najprej reči, da ostaja 

kljub vsemu skrivnost, ki ni 

dojemljiva človeškemu spoznavanju. 

Vse, kar o Bogu izrečemo, je samo 

analogno izraženo. Za to vrsto 

govorice pa je Cerkev jasno izrazila, 

da je z njo izražena večja nepodobnost 

kot pa podobnost. Vsekakor je res, da 

krščanstvo troedinega Boga ne razume 

v smislu vzhodnih božanstev, ki so 

neosebno pojmovane sile. Cerkev pa 

jasno izpoveduje vero v tri Božje 

osebe, ki imajo vse tri isto Božjo 

naravo oz. isto Božje bistvo. Da bi 

nam približal to skrivnost, je Jezus 

uporabil podobo oče-sin. Kot sina ni 

brez očeta, tako tudi očeta ni brez 

sina. Saj moški postane oče šele, ko dobi 

otroka, prej pa je moški oziroma mož. 

Tako sta eno v tem, da ju za očeta in sina 

dela njun medsebojni odnos. Nekaj 

podobneg

a je tudi v 

Sveti 

Trojici. 

Oče in 

Sin sta 

eno, a  

 

 

 

odnos med njima je popolna ljubezen, ki 

pa v Bogu ne more biti drugega kot Bog, 

torej tretja Božja oseba Sveti Duh. 

V Svetem pismu zares še ne najdemo 

besedne zveze Sveta Trojica ali troedini 

Bog, saj so to teološki pojmi, ki so jih 

začeli uporabljati šele v naslednjih 

stoletjih. Je pa veliko mest, kjer lahko 

jasno razberemo, da gre za tri med seboj 

različne Božje osebe, ki so med seboj 

neločljivo povezane. Če naj bi med njimi 

izbral dve takšni mesti, potem naj 

spomnim na opis Jezusovega krsta v 

Jordanu in na njegovo spremenjenje na 

gori. V obeh primerih se zasliši Očetov 

glas, ki Jezusa imenuje “ljubljeni Sin”, 

Sveti Duh pa se pri krstu pojavi kakor 

golob. Podobno lahko prepoznamo 

navzočnost vseh treh tudi pri 

spremenjenju na gori. 
M. Turnšek 



TI, TI POREDNEŽ! 

Ljudje se večino ubadamo s tem, kar 
nam je trenutno pomembno. Kdor je 
lačen, povsod vidi restavracije in ljudi, 
ki jedo. Ljubitelji določenih znamk 
avtomobilov bodo v svoji okolici videli 
neverjetno število priljubljenih 
avtomobilov, čeprav njihovo število ni 
nič večje kot običajno. Možgani 
presejejo podatke in nam kažejo svet, 
kot nam trenutno ustreza. 

Toda v življenju so pomembnejše 
stvari, kot zgolj in samo tisto, kar je 
pomembno v trenutku, ki mu pravimo 
'danes' ali 'zdaj'. Ne pravi Jezus 
zaman: »Ne nabirajte si zakladov na 
zemlji, kjer uničujeta molj in rja in kjer 
tatovi vlamljajo in kradejo; nabirajte 
pa si zaklade v nebesih, kjer jih ne 
uničujeta ne molj ne rja in kjer tatovi 
ne vlamljajo in ne kradejo« (Mt 6,19-
20) Že res, da naše zemeljsko telo in 
življenje potrebuje določene dobrine, 
da živi in preživi. Tega nam Bog ne 
odreka. Saj nas večkrat pohvali ravno 
s tem, ko nam določene dobrine 
omogoči in nas včasih, ko smo 
poredni, vzgaja, da nam določene 
dobrine odvzame. Epidemija nas je v 
marsičem prikrajšala, tudi zato, ker 
smo bili poredni, v odnosu do Boga, 
do bližnjega in samega sebe. Sedaj, 
ko se življenje bolj ali manj vrača v 
stare tirnice. Še trikrat bomo šli spat 
in zopet se bomo pehali za zakladi, ki 
jih uničuje rja in molj. 

Toda kristjan ni navaden človek. Naj 
bi bil vernik in zato naj bi se zavedal, 
da bo prej ali slej prišel pred 
nebeškega Očeta. Pred njim 
zemeljski zakladi nič ne veljajo. Velja 
samo tisto, kar je zapisano v dobro 

knjigo. In če bo prazna nam bo 
zažugal: »Ti, ti porednež!« 

Cerkev ni sodišče in duhovniki nismo 
sodniki za prekrške. Kot dobri 
odvetniki Vaših duš, Vam samo 
svetujemo: izgovor 'ne morem iti k 
maši, ker me maska moti' ne zdrži, še 
posebej, ker nas maska ne moti, ko 
opravljamo druge dejavnosti. Prav 
tako ne zdržijo ugovori kot so: nič ne 
čutim, maše so dolgočasne (kakor je 
lahko dolgočasna veselica, če ne 
sodeluješ), ne maram ljudi, ki se tam 
zbirajo (Jezus je bil križan med 
razbojniki).  

K maši, k zakramentom ne hodimo 
zaradi drugih, temveč zaradi sebe in 
Boga. Ker s tem nabiramo zaklade, ki 
nam bodo pomagali tako v tem 
življenju, kakor v onem. In če je Bog 
resnično moj zaklad, bo tudi moje 
srce tam, kjer je Bog (prim. Mt 6,21). 
V cerkvi. V zakramentih.                župnik                            

LEPE NEDELJE  

v letošnjem letu? 
Nekateri sprašujete, kako bo letos z 

lepimi nedeljami po naših farnih cerkvah 
in podružnicah.  

V odgovor dajem tole sporočilo.  
Prav je, da lepe nedelje obhajamo, saj je 

lahko sv.maša zunaj cerkve, tudi 
procesija je mogoča (le primerna razdalja 

med ljudmi naj bo).  
Po maši pa ne bo druženja ob pijači in 

jedači. Tako bo najbolj prav, da ne 
razširjamo morebitne okužbe.  

Pa bomo drugo leto bolj brezskrbno 
praznovali. Tako upamo!    

   

 

 



VEROUK do konca šolskega leta? 

 

Katehetje in veroučitelji smo imeli v 

petek zvečer sestanek glede letošnjega 

verouka in smo sklenili tole: 
 

Zaradi nedavne epidemije koronavirusa 
in posebnih ukrepov, ki v zvezi s tem še 
veljajo, rednega verouka več ne bo v tem 
veroučnem letu.  

-Vsak katehet obvesti o zaključnem 
srečanju svojo veroučno skupino in 
jim podeli potrdila o opravljenih 
obveznostih v veroučnem letu 
2019/2020. 
-Veroučnih spričeval pri verouku ne 
bomo več uporabljali. Veroučenci 
bodo dobili ustrezno potrdilo, na 
katerem bo razvidna prisotnost pri 
verouku in obveroučnih dejavnostih. 
Tistim veroučencem, ki spričevala že 
imajo, jim bodo vrnjena.   
-Oratorij bo potekal od 13. – 17. julija 
2020. Elektronska prijavnica bo možna 
za veroučence od 4. razreda dalje. 
Število otrok na Oratoriju bo omejeno 
na 25. 
-Vpis v novo veroučno leto 2020/2021 
bo potekal preko E-prijavnice. O 
datumu (roku) prijave bodo starši 
pravočasno obveščeni. 
-Prvo sveto obhajilo bo letos v 

Črnečah, Libeličah in v Dravogradu 

v mesecu juliju, v primeru, da ga 

takrat ne bo možno izvesti, pa konec 

meseca septembra ali v začetku 

oktobra. V Šentjanžu bo prvo sveto 

obhajilo 27. septembra ali 4. oktobra.   

Sveta birma se iz jesenskega termina 

prestavi na pomlad v letu 2021. 

Papeže misli: 

-Mlad človek ne more biti malodušen, 
njegova pravica je sanjati velike stvari, 
iskati široka obzorja, upati si več in želeti 
dati najboljše od sebe za ustvarjanje 
nečesa novega.  
-Spomnim vas na pregovor: »Če bi mladi 
znal in stari zmogel, ne bi bilo nobene 
stvari, ki je ne bi mogli narediti.  
-Današnje mlade, ki živijo svojo lastno 
mešanico junaških želja in negotovosti, 
lahko spomnimo, da je življenje brez 
ljubezni nerodovitno.  
-Gospod misli nate in ti želi podariti 
nekaj, kar te bo razveseljevalo v največji 
globini.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dva vica za konec:  
DRUGO MNENJE – Zdravnik: »Bojim se, 
gospa, da bo potrebna operacija.« 
Pacientka se nervozno presede na stolu: 
»To pa težko sprejmem, želela bi še 
drugo mnenje.« »Seveda gospa, tudi 
predebeli ste. 
 

PLANINSKI IZLET – »Kako je bilo na 
planinskem izletu?« »Grozno!  
Ko smo prišli z vlaka, smo potrebovali kar 
nekaj časa, da smo našli pravo gostilno, 
ko pa je prišel čas vrnitve, nismo več 
našli železniške postaje!« 
 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc 
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