
MAŠNI NAMENI  župnij  PZD/ od 21. junija do 28.junija 2020 
  

12. 
NAVADNA 
NEDELJA  

 
21.junij  

Alojzij , red. 

8.00 
8.00 
 9.30 

 
9.30 

11.00 
11.00 

  

Č –  † mama ŠTEFKA HAULI – 20.obl.      
ŠP – † DANICA PROJE                           
D – † ŠKRATEKOVI 
       † IVICA VOLIĆ – 7.obl.       
ŠT – Lepa nedelja v Šentjanžu: † ELIZABETA SUHOVRŠNIK – 1.obl.      
L – † AMALIJA KNEZ – 50. obl. in rajni BUČEVI    
O – Lepa nedelja na Ojstrici: † ANTON in KRISTINA RAVNJAK 
                                                     † KRISTINA KANONIK – 30.dan                 

 

  Ponedeljek 
22. junij  

18.00
18.30 

Č – † FRANC PRELOŽNIK    
D – † BARICA AMBROŽ         

Torek   
23. junij   

16.00
17.30
18.30 

L – † starši MEZNER in SOR.  
Molitev za domovino pred Najsvetejšim 
D – † ALOJZ in ANICA SAJEVEC               

Sreda   
24. junij  

Rojstvo Janeza 
Krstnika 

   
17.00 
18.00 

  
ŠT – † BARTHOVE  
Č – † URŠKA KLEMEN    

Četrtek   
25. junij   

 

 
16.00
18.00  

Dan državnosti 
L – † JOŽE GLINIK 
Č – † SLAVICA REK – osmina                          

Petek   
26. junij  

  

9.00 
18.00 
 18.30 

Križ – PO NAMENU 
Č – † FRANCKA, MAKS in MAKSI KOTNIK                       
D – ZA ZDRAVJE v DRUŽINI        

Sobota   
27. junij 

   

10.00 
11.00
12.00 
16.00 
18.30 

D – krstno slavje /Leja/   
Križ – † METOD KOTNIK /krstno slavje -Mila/ 

D – krstno slavje /Lana/     
ŠP – poročna maša Strmčnik – Ošlak 
D – nedeljska večerna maša: † FERDO PEŠL – 17.obl.    

  
13. 

NAVADNA 
NEDELJA  

 
28. junij  

 . 

8.00 
8.00 

  
 

9.30 
9.30 

 
 

11.00 
11.00  

Č –  † FERDO BLAZNIK – 13.obl.       
ŠT – † ALOJZ in ANA TEMNIKAR in sin JOŽE-obl. 
        † IVANKA KONEČNIK – 10.obl. 
        † TOMAŽ BUKOVC – obl. ter STANKO in TONČKA BUKOVC - r          
D – † JANJA ČUTURIĆ – 20.obl. in FRANJO  
ŠP – Lepa nedelja v Šempetru: † MILKA VRHOVNIK – 1.obl. 
                                                   † JULKA RAVLAN – 4.obl. 
                                                          † SIMON HARTMAN       
L – † MARICA REBERNIK      
O – † PAVEL MORI                                                                  

DUHOVNA MISEL:  

 
Mehko kakor voda – 

Kakovost vode je mehka, kakovost kamna je 

trda. 

Če pa obesimo steklenico nad kamen tako, da 

vodi dopušča, da pada kaplja za kapljo, bo 

kamen izvotlila. 

Tako je z Božjo besedo. 

 

Božja beseda je mehka,  
a naše srce je trdo, toda tisti, 

ki Božjo besedo pogosto poslušajo, odprejo 

svoje srce v božjem strahu. 

                                                                                                                                                      

TRADICIJA  PUŠČAVNIKOV 



                                                                                                                         

 Številka 24      21.junij 2020  
 

V berilu 12. nedelje med letom poslušamo 
preroka Jeremija. Najbrž noben prerok ni 
toliko pretrpel kot prav Jeremija. Strah ga 
je bilo, ko je dobil nalogo oznanjati Božjo 
besedo trdovratnemu in upornemu 
ljudstvu. Vendar je pogumno jemal nase 
življenje, ki je bilo polno nevarnosti in 
bojev. Podpirali sta ga vera in zaupanje v 
Boga.  
Kako pa je z nami? Smo podobni Jeremiju? 
 

OČE SKRBI ZA NAS 
 

Neki deček je potoval sam v vagonu. Ko je 

vlak speljal z ene od postaj, je starejšemu 

moškemu, ki je sedel ob njem, uspelo 

začeti pogovor z dečkom.  

»Ali potuješ kar sam?« 

»Da, gospod.« 

»Kako daleč pa se pelješ?« 

»Do končne postaje.« 

»Ali te ni strah, ko pa si se sam odpravil na 

tako dolgo pot?« 

»Ne, sploh ni me strah.« 

»Kako pa to?« 

»Zato, ker je moj oče strojevodja.« 
 

Po: B. Rustja, Zgodbe za pogum 

 

Kadar rečemo komu »Bodi pogumen«,  

mu hkrati rečemo »Nisi sam!« 
(Phil Bosmans) 

----------------------------------------------- 
»Srce človeško–sveta stvar.« Tako je 
zapisal naš duhovnik –pesnik Simon 
Gregorčič. Srce ni sveto samo zato, ker je 
motor življenja, podarjenega od Boga, in je 

že kot telesni organ nekaj čudovitega. Srce 
je prvo, k začne delovati v otroku, 
spočetem pod srcem matere, in zadnje 
preneha delovati, ko v človeku ugaša 
življenje. Srce je »sveto«, ker je središče 
čustvovanja: dobrote, naklonjenosti, 
ljubezni, žal pa lahko tudi hudobije, zla, 
maščevanja, sovraštva. Zato ima Gregorčič 
prav, ko v tisti pesmi pravi, da je v srcu 
»naš pekel in naš raj«.  
Z besedo »srce« označimo celega človeka, 

njegov 
značaj: srce 
je lahko čisto, 

plemenito, 
odkrito, zlato, 
junaško, pa 

tudi 
umazano, 

nizkotno, hinavsko. Tudi v govorici Svetega 
pisma je srce skupni pojem za človekovo 
bistvo in značaj ter vir življenjske drže. 
Ljudje »čistega srca«, ki jim je namenjen 
šesti blagor v govoru na gori z obljubo, da 
Za duhovno rast »bodo Boga gledali«, so 
tisti, katerih temeljna drža je 
nepokvarjena in ki temu ustrezno ravnajo. 
To so obenem tisti »mali –otročiči« iz 
svetopisemskega odlomka. Na zunaj so 
lahko veliki, lahko so učeni in bogati, a 
najpomembneje je, da so mali po srcu. Če 
hočemo, da bo naše srce zares »sveta 
stvar«, se mora vanj pretakati usmiljena 
ljubezen iz Jezusovega srca, ki pa je 
»presveta stvar.  



Počitnice so pred vrati. Poletni oratorij 

vabi tudi tokrat.  V letošnjem letu bo 

osrednji oratorijski lik svetopisemska 

oseba kraljica Estera. 

Gre za 

osebo, ki ni toliko poznana, pa vendar 

lahko s svojo zgodbo močno nagovori 

mladega človeka. Preprosto izraelsko dekle 

postane kraljica perzijskega kralja, kar se 

kasneje izkaže kot dejanje Božje 

previdnosti. Njeno zaupanje v Božjo moč 

in varstvo omogoči, da jo Bog uporabi za 

rešitev izraelskega ljudstva. Skozi zgodbo 

bomo izpostavili različne krščanske 

vrednote, kot so lepota, odgovornost, post, 

zaupanje, hvaležnost … Letošnji oratorij 

nosi naslov: »ZAUPAM, ZATO SI 

UPAM« in nakazuje, da zaupanje v Boga 

vliva upanje, pogum, ter omogoča 

konkretne in prave odločitve.  

Pri nas bo oratorij potekal od 13.-

17.7.2020 v Dravogradu. Sprejeli bomo 

samo otroke od 4.razreda naprej in še to 

omejeno število 25. Prosimo za prijave.  
Povzeto po: www.oratorij.net. 

----------------------------------------------- 
Šolsko leto se počasi izteka. Jezus in 

Marija sta te spremljala skozi te dni. 

Verjetno si to kdaj začutil-a in se jima za 

to tudi zahvalil-a. V teh poletnih dneh pa 

ne pozabi nanju. Tudi v prostih trenutkih 

sta vselej ob tebi. Najdi čas in ju obišči v 

bližnji Cerkvi, če pa te bo pot vodila 

naokoli, pa ju poišči tudi tam. Obcestno 

Božje znamenje ali kapelica znata biti 

zanimiv postanek na tvoji poti.  Izkoristi ga 

vsaj za pozdrav z znamenjem križa. 
 

POHOD PO SLOMŠKOVI 

ROMARSKI POTI  

ob dnevu državnosti 
Lepo vabljeni na pohod ob dnevu 
državnosti, ki bo letos 25. junija zaradi 
epidemije koronavirusa potekal po 
prilagojenem programu. Tako to leto ne 
bomo organizirali skupnih začetkov poti, 
pa tudi ne skupnega zaključka s sv. mašo 
na cilju, ki bo tokrat v Novi Cerkvi, kakor 
tudi ne skupnih prevozov do izhodiščnih 
točk. Na pot se boste lahko odpravili kot 
posamezniki ali kot manjše skupine in si za 
izhodišče izbrali naše predlagane poti ali 
samo del Slomškove romarske poti, ki vas 
bo pripeljala v Novo Cerkev.  
 

Možna izhodišča so naslednja: 
 Slom, Ponikva, Sv. Uršula, Grušce, Žička 

kartuzija, Brdce, Črešnjice, Frankolovo; 
 Celje - Sv. Jožef, Celje - Sv. Danijel, Celje - 

Sv. Duh, Runtole, Konjsko; 
 Gora Oljka, Andraž nad Polzelo, Ponikva 

pri Žalcu, Šentjanž na Vinski Gori, Dobrna. 
 

V Novi Cerkvi pričakujemo pohodnike med 
15. in 18. uro. Vsak si sam izbere 
izhodiščno točko in čas odhoda, da bo 
prispel v Novo Cerkev v predvidenem 
času. 
 

Pohodniki bodo na koncu prejeli okrepčilo, 
ki ga bo tokrat za vse prijavljene 
pohodnike priskrbel letošnji soorganizator 
pohoda občina Vojnik. To leto ne bo 
organiziranega prevoza do izhodiščnih 
točk - zanj poskrbi vsak sam. 



 

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

V četrtek, 25. junija 2020, bomo 

obhajali Dan državnosti ter vstopili v 

trideseto leto razglasitve samostojnosti 

Republike Slovenije. Slovenski škofje 

so sklenili, da na predvečer praznika 

v sredo, 24. junija 2020, ob 20.00 uri 

zvonimo z vsemi zvonovi.  

V znamenje ponosa in hvaležnosti za 

svojo domovino, izobesimo slovensko 

zastavo. Vabljeni, da za našo domovino 

Slovenijo molimo. V ta namen bomo 

tudi torkovo molitev namenili za našo 

domovino od 17.30 do 18.30.   

 
KAKŠNO SLAVO  JE ZAPEL  

PESNIK  GIBRAN  CELOTNI  

ZEMLJI.  ENAKO  VELJA  TUDI ZA 

NAŠO DOMOVINO.  
 

KAKO VELIKODUŠNA SI IN KAKO 
GLOBOKI SO TVOJI STOKI!  KAKO 
MOČNA  JE TVOJA  MILOST  DO TVOJIH  
OTROK, KI SO ZAŠLI  OD  RESNICE  V  
DOMIŠLJAVOST, KI TAVAJO  MED  TEM, 
KAR  SO IZGUBILI, IN  MED  TISTIM, 
ČESAR  DOSEČI  NE MOREJO . 
 
MI  KRIČIMO  IN  TI SE SMEHLJAŠ. 
MI  GREŠIMO  IN  TI ODPUŠČAŠ. 
MI  VESLAMO  IN  TI  BLAGOSLAVLJAŠ. 
MI SKRUNIMO IN TI  POSVEČUJEŠ. 

MI  SPIMO  BREZ SNA IN TI SANJAŠ V  
SVOJI  VEČNI  BUDNOSTI. 
MI TE RANIMO Z MEČI  IN  SULICAMI,  TI 
PA NAM MAZILIŠ  RANE S  OLJEM IN 
BALZAMOM.      MI SEJEMO KOSTI  IN 
LOBANJE,  TI PA JIH  OŽIVLJAŠ V   
TOPOLE  IN  BREZE. 
MI  TEBI  PREPUŠČAMO MRHOVINO, TI 
PA NAM  Z  ZRNJEM  POLNIŠ  KAŠČE IN 
Z  VINOM  ZALAGAŠ  KLETI. 
MI  S  KRVJO  MAŽEMO  TVOJE  
OBLIČJE,  TI PA NAM UMIVAŠ  OBRAZE  
Z   BISTRIMI  STUDENCI. 
MI JEMLJEMO  TVOJE  SNOVI  ZA 
TOPOVE  IN GRANATE,  TI PA IZ NAŠIH  
SNOVI  USTVARJAŠ  VRTNICE  IN  
TULIPANE. 
KAKO  BREZMEJNA  JE TVOJA 
POTRPEŽLJIVOST IN KAKO   VELIKA  JE 
TVOJA  MILOST!  
 

 

Pri vsaki sveti maši prisluhnemo tudi 
Božji besedi.  

To beremo ob »pultu«, ki ga 
imenujemo tudi ambon.  

Pri berilu in branju psalma lahko 
sedimo.  

Ko nas Jezus nagovarja v 
evangeliju, pa iz spoštovanja 

vstanemo. 
Natančno prisluhnemo, kaj nam želi 

Jezus sporočiti. 
Za lažje razumevanje prebranega 

nas duhovnik po evangeliju  
še nagovori, da Jezusove besede 
lažje ponesemo v naš vsakdan. 

                       

Za konec 
NA POLICIJI – »Včeraj sem pri vas prijavil izgubo 

denarnice.« »No, in?« »Danes sem jo našel doma.« 

»Žal nam je, tatu smo že prijeli!« 
 

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

  

mailto:igor.g@rkc

