
                         

MAŠNI NAMENI župnij PZD / od 16. junija do 23. junija 2019 

 
SVETA 

TROJICA 
16.junij 

 
Kvatrna 
nedelja – 

ofer za 
bogoslovje      

8.00 
  
 

8.00 
 

9.30 
10.00 

 
11.15 

ŠT – † ALEŠ in MARIJA KORAT –obl. 
    † MARIJA ČERNIVNIK – 40.obl. in IVAN ter PAVLA in MILAN PIRKER   
     † RUDI KOJZEK in FELIKS PAJNIK 
Č – † MAKS in IVANKA PLIMON in spomin Nejca  
        † ZAHLELNIKOVI 
ŠP – † IVAN, BORIS in TEREZIJA GNAMUŠ –r /krstna nedelja/  
D – lepa nedelja in zaključek katehetskega leta z župnijskim 
dnevom: † VID BOŽIČ in JANEZ KLANČNIK, ŽIVI IN RAJNI FARANI                      
Sveta Trojica – maša -somaševanje † FRANC HUDEJ 
                                                             † DULARJEVI in BRUSNIKOVI  

  

 Ponedeljek 
17.junij  

 

16.00
18.30  

 

DSČ – † MIHAEL in MARIJA VAUKAN ter JOŽICA ERŽIŠNIK   
D – † IVAN ŽGANEC        

Torek 
18.junij  

 

17.00
18.30 
19.00 

E – PO NAMENU    
D – † FERDO KALIŠNIK – 4.obl. 
L – † ZORA DROFENIK /ob 19.15 seja ŽPS Šentjanž/                          

Sreda 
19.junij  

  

7.00 
   

 

Č – † FRANČIŠEK PREPADNIK 
          

Četrtek 
20.junij  
SVETO 
REŠNJE 

TELO in KRI 

9.30 
11.00 
17.00
18.30 
19.00  

SK – † ZAHELNIKOVI 
O – † MOJCA KARNIČNIK in IVAN 
D – razgovor za krst (starši+botri) 
D – ZA ZDRAVJE, nato procesija z enim evangelijem zunaj cerkve  
L – vsi pokojni farani v Gorčah   

Petek 
21.junij  

Sv. Alojzij, rd 

18.00 
18.30 

Č – † IVAN GERDEJ     
D – † ALOJZIJA DROBNIČ               

Sobota 
22.junij  

 

10.00
18.30 

Č – † ZOFIJA – 28.obl. in SIMON KOTNIK ter starši MERIČNIK  
D – večerna nedeljska maša: † ANTON JERČIČ    

12. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  

 
23.junij 

       

 
8.00 
 8.00 
9.00 

10.00 
 

10.00 
 

Lepa nedelja v ŠENTJANŽU in na OJSTRICI 
D – † IVICA VOLIĆ  
Č – † IVANKA in MAKS PLIMON ter spomin na Nejca   
L – † HRASTNIKOVI in pri hiši pomrli 
ŠT – lepa nedelja s procesijo: † JANEZ GRANDA – obl. 
                                                 † rajni BARTHOVI - r    
O – lepa nedelja, prvo obhajilo ter procesija: † ANTON in KATARINA 
RAVNJAK  / PO NAMENU PRVOOBHAJANCEV  

 

 ŠENTJANŽ: V sredo bo popoldan v Šentjanžu ob 15.00 uri čiščenje cerkve in v soboto ob 9.00 
krašenje cerkve. Prosimo, da pridete. Okrasimo cerkev za našo lepo nedeljo. 
 

OJSTRICA: Čiščenje in krašenje cerkve bo na Ojstrici v soboto po sveti spovedi otrok in 
staršev, ki se začne ob 10.00.   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na Binkošti ste darovali: Dravograd 214 €, Ojstrica 247 €, Šentjanž 75 €, Šempeter 56 €, za 
Črneče in Libeliče še ni podatka. Hvala za vaše darove za vzdrževanje župnij. Boglonaj! 
 
 

                16. junij 2019                                                               Številka 24 / 2019              

  

V IMENU OČETA IN SINA IN SVETEGA DUHA (Sveta Trojica) 
 

Bog Oče, čelo predstavlja moj razum,  
mojo sposobnost izbiranja, mojo voljo in mojo svobodo,  
po kateri sem tvoja podoba.  
Za čelom se porajajo in rastejo moje misli, moji načrti, moje odločitve.  
Bog Oče, polagam te na svoje čelo,  
da bo moje življenje takšno, kot si si ga zamislil ti. 
 

Bog Sin, Jezus, moj brat, prsi predstavljajo moja čustva:  
sposobnost ljubiti Očeta, kakor si nas ti učil,  
veselje, da gremo za teboj kot svojim 
Učiteljem;  prizadevanje, da ljubimo druge, 
kot si ti ljubil nas. 
Bog Sin, Jezus, moj brat, polagam te v svoje 
prsi, da bodo moja čustva vedno utemeljena v 
tebi.  

Bog Sveti Duh, ramena predstavljajo moj 
dejavnost, moč, ki podpira moje izbire in moje 
odločitve, moje obveznosti in moje napore, ki 
jih terja pravo življenje.  
Bog Sveti Duh, polagam te na svoja ramena,  
da mi ne bo manjkala tvoja pomoč,  
da razumem Jezusa in živim tako, kot je živel on. 
 

Oče, Sin in Sveti Duh,  
polagam vas v svoje življenje in vam ga izročim. Amen.                            T. Lasconi, Zakladnica molitve 

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

 

Duhovna misel: V evangeliju beremo, da Jezus svojim učencem pravi: »Še veliko vam 
imam povedati, a zdaj ne morete nositi.« 
V življenju je mnogo stvari nejasnih. Takrat je potrebna vera. Globoka vera. 
V svojih molitvah prosimo Jezusa, da bi zmogli z njim naprej, četudi je kdaj pred nami tema. 
Ni potrebno, da vemo vse, to bi nas lahko, če še nismo dovolj zreli, zlomilo. Potrebno je 
samo, da zaupamo. Tako nam bo v moči Svetega Duha dano, da bomo zmogli nositi vse, 
kar nam nebeški Oče naklanja.  
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