
                         

MAŠNI NAMENI župnij PZD / od 30. junija do 7. julija 2019 
13. 

NEDELJA 
MED 

LETOM  
 

30.junij 

 
8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

10.00 
11.00 
11.00 

Lepa nedelja na Šempetru 
ŠT – † ALOJZ in ANA TEMNIKAR in sin JOŽE – obl. 
Č – † MARIJA VRHOVNIK    
SK – † NAVOTNIKOVI   
D – † VILI VRAVNIK /krstna nedelja/ 

ŠP – lepa nedelja s procesijo: PRVA ROŽA ROŽNEGA VENCA  

O – † JULIJANA PLANŠAK  
L – † KRISTINA in FERDINAND, brat TONI in MARJETA SPANU 

  

 Ponedeljek 
1.julij  

 

16.00
17.00
18.30 

 

DSČ – † MIHAEL in MARIJA VAUKMAN ter JOŽICA ERŽIŠNIK     
ŠP – † MARIJA VRHOVNIK 
D – † KATICA KOKOLJ – 1.obl. 

Torek 
2. julij  

Ptujskogorska 
Mati božja 

17.00
18.00
18.30 

E – PO NAMENU    
Č – † KAUFMANOVI                            
D – † ŠTEFAN ČASAR – 30.dan  

Sreda 
3.julij  

Tomaž, apost. 

  

7.30 
18.00  

 

D – † NADA ORNIK – osmina  
Č – † MARICA PEČOLER            

Četrtek 
4.julij  

Urh, škof 

17.30
18.00 
18.30  

D – Molitvena ura za duhovne poklice 
Č –  † KADIŠEVI –TONIJEVI  
D –  ZA DUHOVNE POKLICE  

Petek 
5.julij  

Ciril in Metod, 
sozavet.EU 

 
9.00 

17.00
18.30 
19.00 

Prvi petek pri Križu 
SK – † JOŽEF SANTNER 

ŠP – † LJUDMILA VRHOVNIK - osmina 

D – † FRANC LEVAR in SOR.  
L – ZA ZDRAVJE                

Sobota 
6.julij 
Marija 

Goretti,muč. 

11.00 
17.00
18.30 

Sv.Ožbolt – † MARIJA in JOŽE SMONKAR – krst Mije  

ŠT – † SUZANA ŠTUMPFL – obl. 
D – večerna nedeljska maša: ZA ZDRAVJE 
                                                           

14. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  
Nedelja 

Slovencev 
po svetu 

7.julij 

 
8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

 
 

11.00 
 

11.00 

 Lepa nedelja pri Jedrti in na Viču 
ŠP – † JOŽE GNAMUŠ – 8.obl. in VALERIJA  
Č – † ŠTEFAN LJUBIĆ – 18.obl.     
D – † ROJKOTOVI  
Sv.Jedrt: lepa nedelja:  † KONČNIKOVI in SEDARJEVI - r 
                                      † AMALIJA BLIMEN in SOR- r  
                                       † IVANKA KONEČNIK – 9.obl. 
Vič – lepa nedelja in blagoslov obnovljenega Marijinega oltarja in 
kipa Marije za procesijo: † MIRKO KADIŠ ter starši ANTON in MARIJA   
L – † VINKO VASLE     

 

     Nekomu drugemu pa je rekel: »Hôdi za menoj!« A ta je dejal: »Gospod, dovôli mi, da prej grem in  
pokopljem svojega očeta.« Rekel mu je: »Pústi, naj mrtvi pokopljejo svoje mrtve, ti pa pojdi in oznanjaj Božje 

kraljestvo!« Spet drug mu je rekel: »Hodil bom za teboj, Gospod, a dovôli mi, da se prej poslovim  
od svojih domačih.« Jezus pa mu je rekel: Nihče, kdor položi roko na plug in se ozira nazaj, ni primeren  

za Božje kraljestvo.« (Lk 9,59–62) 

             30. junij 2019                                                               Številka 26 / 2019              

  

               Gospod Jezus,  
postavljaš nam vsakodnevne izzive.  

Tudi mi bi želeli hoditi za teboj,  
a hitro pademo v nezaupljivost  

ali dajemo prednost našim  
(zate nepomembnim) 

vsakodnevnim opravilom. 
Daj nam moči,  

da bo naš korak za teboj odločen,  
da se ne bomo ozirali nazaj,  

temveč pogumno stopali naprej. 
Blagoslavljaj našo pot  

in vlivaj nam zaupanja. Amen. 

                        HOJA ZA KRISTUSOM 
 

Vsemogočni, večni, pravični in usmiljeni Bog,  

daj nam bednim, da bomo zaradi tebe delali,  

kar vemo, da ti hočeš,  

in vedno hoteli, kar je tebi všeč, 

da bomo notranje očiščeni, notranje razsvetljeni  

in vžgani z ognjem Svetega Duha  

mogli hoditi po stopinjah tvojega ljubega Sina,  

našega Gospoda Jezusa Kristusa  

ter le po tvoji milosti priti k tebi, Najvišji;  

ti, ki v polni Trojici in nedeljivi Enoti  

živiš in kraljuješ, 

v slavi, vsemogočni Bog,  

na vse veke vekov. Amen. 
sv. Frančišek Asiški v Zakladnica molitve 

 

Najprej moramo pustiti, da nas same v polnosti prepoji Jezusovo mišljenje, če želimo hoditi 

za Njim. Če gremo po Jezusovi poti, potem je čas za spoznanje, da ne moremo ljubiti Boga, 

a spregledati svojega soseda, svojega bližnjega. Ne moremo namreč ljubiti Boga in se 

lakomno obešati na svoje imetje, mišljenje … V Božji luči ima vse svojo podobo. Hoditi za 

njim pomeni radikalno življenjsko odločitev. Hoditi za njim pomeni: se mu v polnosti in 

zaupanju predati.       Po: A. Knovles, Življenjsko krščanstvo 
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