
MAŠNI NAMENI  župnij  PZD/ od 28. junija do 5.julija 2020 
  

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                                                                  

 

  Ponedeljek 
29. junij  

Peter in Pavel, 
apostola 

10.00 
 

16.00
18.30 

ŠP – † BAUHOVI in ELIZABETA VAJDE - r 
           PRVA ROŽA ROŽNEGA VENCA (žive in rajne članice) 
L – † starši MARIJA in JURIJ KRISTAN  
D – ZA ZDRAVJE (Mojca)          

Torek   
30. junij  

Prvi rimski 
mučenci  

16.00
18.30 

L – † ANGELA GLINIK   
D – † BOŠTJAN ŠAJHER in PAVLA PŠENIČNIK 
       † ROMANA KRAJNC - osmina                

Sreda   
1.julij 

7.30   
 18.00 

D – † JANEZ PETREJ 
Č – † JAKOB GOLJAT     

Četrtek   
2. julij   

Ptujskogorska 
Mati božja 
Prvi četrtek 

17.00
17.30
18.00
18.30  

ŠP – † ALOJZ DANIJEL - osmina 
D – molitvena ura za duhovne poklice 
L – † TITUS KRAKER – 11.obl.  
D – za DUHOVNE POKLICE 
       † ANTON JAMNIK, bratje in starši KANCIJAN  

Petek   
3. julij  

Tomaž, apostol 
Prvi petek 

7.30 
9.00 

17.00
18.00 

D – † SREČKO PLOŠNIK 
Križ – † KRISTINA KANONIK 
ŠT – † ALOJZIJ KAC – r.d. 
Č – † FRANC PRELOŽNIK           

Sobota   
4.julij 

Urh, škof 
   

11.00
11.00  
16.30 
18.30 

D – krstno slavje /Saša B./ 
Č – PO NAMENU /krst Filip/ 
Križ – poroka Natalija Palko in Mitja Vavkan 
D – nedeljska večerna maša: † ROJKOTOVI in LADERČEVI     

  
14. 

NAVADNA 
NEDELJA  

 
5.julij   

7.00 
8.00 
8.00 
9.30 

 
9.30 

11.00 
11.00 

D – † MAKS ŽIGART 
ŠT – † SUZANA ŠTUMPFL – 2.obl  
Č –  † MARIJA in HILDA VRHOVNIK       
Vič – Lepa nedelja: † VALENTIN PUŠPAN in ANA ter sin IVAN  
                                    † MATJAŽ KREVH /brez procesije/ 

ŠP – † ŠTEFAN BREZNIK 
L – † VINKO VASLE 

O – † PETER, TEREZIJA in KATARINA OKROGELNIK  
                     in pomrli pri JAMNIKU    
Lepe nedelje v Jedrti letos ne bo, ker je cerkvica premajhna glede 

na dovoljeno število sodelujočih.   
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13. NEDELJA MED LETOM 
  

Prav prisrčno sporočilo ima današnje 

prvo berilo: pobožna in priletna 

zakonca sta z izredno gostoljubnostjo 

sprejela Božjega moža preroka 

Elizeja in mu pripravila posebno 

sobo. Rekla sta: »Svet človek naj 

ostane pri nas.« Naj bo tudi naša želja 

bivati skupaj s svetimi ljudmi in da bi 

postajali sveti, da si bodo drugi želeli 

naše družbe. 

Vsekakor pa se kristjanova svetost 

začne že pri krstu, v katerem smo bili 

s Kristusom pokopani v njegovo smrt. 

V krstu umiramo, da v Kristusu 

zaživimo. Novi človek je po Kristusu 

ustvarjen, se po njem zgleduje in se 

trudi živeti, kakor je živel on. Zaradi 

vsega tega smemo upati, da bomo z 

njim živeli tudi v večnosti. 
 

 

»Kdor dá piti samo kozarec hladne 
vode enemu izmed teh malih, ker je 
moj učenec,  
resnično, povem vam, ne bo izgúbil 
svojega plačila.« 
(Mt 10,42) 
 
Gospod Jezus, ta tvoja beseda 
»hladna« me vsega prevzame.  

Ti ne bi uporabil tega pridevnika, če ne 
bi sam izkusil,  
kaj pomeni v zadušljivi vročini kozarec 
hladne vode. 

 
Rad si te predstavljam, kako počasi 
srkaš kozarec hladne vode  
in pri tem občutiš prijetno olajšanje  
ter s hvaležnostjo gledaš prijatelja, ki ti 
ga je ponudil. 
Gospod Jezus, človeški um si ne bi znal 
izmisliti Boga, stvarnika morja in rek, ki 
se razveseli in je hvaležen za kozarec 
hladne vode. 
Gospod Jezus, ta tvoja beseda 
»hladna« mi da moči, ker mi 
zagotavlja, da razumeš vse odtenke 
naše človeškosti in naše slabotnosti. 



Gospod Jezus, ta 
tvoja beseda 
»hladna« me 
obvezuje. 
Govori mi, da ni 
dovolj narediti 
kaj,  
da bratje in sestre 
ne bi umirali od 
žeje. Ti želiš, da 

vsem omogočimo uživati ob osvežitvi s 
krepčilnim kozarcem hladne vode. 

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj 

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

V Katoliški cerkvi v Sloveniji bo leta 

2020 v štirih škofijah ter v eni 

redovni skupnosti posvečenih 6 novih 

diakonov in 7 novih duhovnikov. 

Diakonsko posvečenje v MB 

nadškofiji bo 28. junija ob 16.00 v 

mariborski stolnici. V diakona bo 

posvečen Simon Lampreht iz župnije 

Sv. Andrej-Svečina.  

Letošnji slovenski novomašniki so 

večinoma iz Ljubljanske nadškofije, 

eden je iz Maribora, a je Lazarist, zato 

bo posvečen v Ljubljani.  

V novi Družini so njihovi zapisi, od 

kod prihajajo in kako so se za 

duhovništvo odločili. Novomašniki so 

nam zaupali, kako jih je Gospod vabil 

na pot za seboj, kdo in kaj jih je 

nagovarjalo in kako so izbrali 

novomašna gesla. Prav je, da jih 

spremljamo z molitvijo na njihovi 

duhovniški poti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papež dodal nove vzklike v 

Lavretanske litanije: Mati usmiljenja, 

Mati upanja in Tolažba migrantov 
 

Kongregacija za bogoslužje in disciplino 
zakramentov je na god Marijinega 
brezmadežnega Srca po odobritvi 
papeža Frančiška objavila pismo 
predsednikom škofovskih konferenc z 
naročilom naj se v lavretanske litanije 



vstavijo vzkliki: »Mati usmiljenja«, 
»Mati upanja« in »Tolažba migrantov.   

Tudi v današnjem času, ki je prepreden 
z razlogi za negotovost in zmedenost, 
se Božje ljudstvo še posebno z 
naklonjenostjo in zaupanjem pobožno 
zateka k Mariji. 
Kot razlagalec tega čutenja je papež 
Frančišek, ko je sprejel izražene želje, 
odločil, da se v obrazec litanij blažene 
Device Marije, ki jim pravimo 
»Lavretanske«, vnesejo vzkliki »Mati 
usmiljenja«, »Mati upanja« in »Tolažba 
migrantov«. 
Prvi vzklik bo umeščen za »Mati 
Cerkve«, drugi za »Mati milosti 
božje«, tretji pa za »Pribežališče 
grešnikov«.  

 

 

Tudi na Ojstrici smo končali letošnjo 

veroučno leto. 18 otrok je prihajalo v 9-

tih razredih k verouku. Prihodnje šolsko 

leto pa prideta v prvi razred dva 

prvošolca. Upamo, da naša srečanja ne 

bo prekinil koronavirus, kot se je to 

zgodilo letos.  
 

VOLITVE ŽPS bodo v 2021 
Slovenski škofje so sklenili, da 

se dosedanjim članom ŽPS 
mandat podaljša za eno leto. 

Izbira novih članov bo potekala 
leta 2021.Molimo za pravo izbiro 

prihodnjih sodelavcev  
v župnijah PZD. 

 

ZAHVALA  

Ob sklepu srečanj letošnjih 

veroučnih skupin se lepo 

zahvaljujem vsem, ki 

sodelujete pri katehezi: 

katehistinji Katji ter 

veroučiteljem, ki z veseljem  

darujete čas in same sebe za 

to pomembno delo.  

Zahvala tudi vsem 

animatorjem. Skupaj 

s starši  in vsemi 

župljani smo hvaležni 

za tako lepo ekipo. 
 

 

Šala za konec: 
 

PRI ZOBOZDRAVNIKU – 

»Koliko stane puljenje zoba?« 

»Petdeset evrov.« »Petdeset evrov za minutko 

dela!?« »Če hočete, vam ga lahko pulim tudi 

pol ure.« 

 
 

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