
MAŠNI NAMENI  župnij  PZD/ od 5.julija do 12.julija 2020 
  

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.   
 

  Ponedeljek 
6.julij  

Maria Goretii,  

 

16.00
18.30 

 

L – † NIKO KUGONIĆ in HUBERT DOBAJ   
Vič – † ANTON in JULIJANA ISAK          

Torek   
7.julij  

18.00
18.30 

Č – †  SLAVICA REK   
D – † BORIS GREBENC                 

Sreda   
8.julij 

7.30   
 18.00 

D – † ŠTEFKA PEČNIK  
Č – † KRISTINA KANONIK      

Četrtek   
9. julij 

16.00
18.30 

L – † FILIP KRESNIK   
D – † FRANC VERŠOVNIK - osmina    

Petek   
10. julij  

 

9.00 
18.00
18.30 

Križ – PO NAMENU   
Č – † URŠKA KLEMEN            
D – † MIRKO MORI 

Sobota   
11.julij 

 

Benedikt, 
zavetnik Evrope   

10.00
11.00  
11.00
14.00
18.30 

ŠT – † JOŽEF – 1.obl. in ŠTEFANIJA  REK -zadušnica  
ŠT – krstno slavje 
Križ – ZA ZDRAVJE IN DOBER NAMEN /krstno slavje Luka in Jakob/ 
Dravograd – prva sveta spoved prvoobhajancev in staršev 
D – nedeljska večerna maša: † MAKSIMILIJAN LAMPRET - osmina     

  
15. 

NAVADNA 
NEDELJA  

 
12.julij   

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 
11.00 

ŠP – † PETER ČREŠNIK – obl. in OŠLOVNIKOVI - r   
Č –  † SLAVICA REK         
ŠT – † AMALIJA BLIMEN in rajni pomrli  
D – † FERDO KALIŠNIK – 19.obl. in HORIJEVI 
L – † IVAN PRILASNIK – 15.obl. in pri hiši pomrli   
Urban – lepa nedelja - † LJUDMILA in RUDOLF PEŠL 
Dravograd – prvo obhajilo: PO NAMENU PRVOBHAJANCEV in njihovih 
družin /  † JURIJ ERJAVC IN PATERNUŽEVI  /krst/   

                                                                                                                         

 Duhovna misel:  
Pridite k meni!  
Ne pozabimo Jezusa! Ne pozabimo, da mu 

pripovedujemo iz svojega življenja, da mu zaupamo 
ljudi in dogodke. Morda obstajajo »cone« našega 
življenja, ki mu jih nismo nikoli odprli in ki so ostale 
mračne, ker niso videle nikoli Gospodove luči. 
Danes pravi vsakemu izmed nas: Samo pogum! Ne 

omagaj pred težo življenja, ne zapri se zaradi bojazni 
in grehov, temveč pridi k meni! 

Če Jezus vstopi v življenje, potem pride 
mir, mir, ki ostane tudi v preizkušnjah. Pojdimo k 
Jezusu, dajmo mu svoj čas, srečajmo ga vsak dan v 
molitvi, spoprijateljimo se z njegovo besedo, 
odkrijmo znova brez strahu njegovo odpuščanje, 

nasičujmo se z njegovim kruhom življenja!          
papež Frančišek 

 



Številka 26      5.julij 2020  
 

Sveta brata CIRIL in METOD 
  

  Vesoljna Cerkev praznuje slovesni 

praznik slovanskih apostolov Cirila in 

Metoda 5. julija.  

Občudujemo ta dva velikana duha in 

vere: vrhunska grška izobraženca 

svoje dobe sta se podala misijonarit 

med Slovane, zanje pripravila nov 

črkopis in jim prevedla bogoslužne 

knjige ter Sveto pismo v njihov jezik, 

nato pa šla po potrditev v Rim.  

Sta enkraten zgled, kako je treba 

graditi mostove med narodi in 

kulturami. Vera to zmore, le novih 

apostolov po zgledu Cirila in Metoda 

nam je treba. 

 

Vsemogočni Bog, oče vseh ljudi,  

veliki družini slovanskih narodov  

si dal sveta brata Cirila in Metoda  

za apostola evangelija  

in učitelja krščanske omike.  

V Svetem Duhu nas razsvetljuj in vodi,  

da bomo po njunem zgledu in 

priprošnji  

služili svojemu ljudstvu ter ostali  

trdni v veri in ljubezni do Cerkve. 

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sv.Ciril in Metod sta sozavetnika Evrope. 



OB NEDELJI SLOVENCEV 
PO SVETU 

 
»Ne moreš biti drugega kot 
domoljub. Kdor svojega doma in 
svoje domovine nima rad, nima 
ničesar in nikogar rad. Če ne bomo 
domoljubi, smo ob današnji 
globalizaciji zapisani odmrtju. 
Domoljubna vzgoja nam manjka. 
Ko sem pred davnimi leti prvič 
pripotoval v Švico, me je 
presenetilo, kako so že ob 
skromnem prazniku kantona na 
vseh hišah vihrale zastave. Pri nas 
pa je marsikdaj ravno obratno. Ob 
državnih praznikih vidiš ulice, kjer 
niti na eni zasebni hiši ne visi 

zastava. Domoljubno vzgojo v 
smislu slovenstva sem v otroških 
letih užival doma, v takratnem 
družinskem okolju, že v letih 
Kraljevine Jugoslavije. Oče me je 
večkrat prosil, naj mu ob smrti v 
krsto položimo trak Akademskega 
društva Danica z barvami 
slovenske zastave. In v takšnem 
domoljubju sem tudi vzgajal svoje 
otroke. Oče in mati sta prva, ki v 
srca svojih otrok sadita ljubezen do 
slovenske besede, ki je 

najmočnejše jamstvo za ohranjanje 
narodne zavesti in za obstoj 
slovenske države.« 

Prof. dr. Kajetan Gantar 

 

 
 
Po svetu je veliko naših ljudi, ki so iz 
različnih razlogov za stalno zapustili 
domovino in se naselili v tujini. Kot 
verni ljudje na nedeljo Slovencev po 
svetu še posebej mislimo nanje, 
prosimo za njihovo trdnost v veri in 
zvestobo svojemu narodu ter 
domačemu ognjišču. V molitvi se 
danes še posebej povežimo z njimi –  
naj nas povezuje skupna ljubezen do 
domovine ter do Jezusa in naše 
skupne nebeške matere Marije.  

-------------------------------------------------- 
Kot ste lahko opazili, sedaj 

duhovnik nosi zelena mašna oblačila. 
Obhajamo namreč tako imenovane 
navadne nedelje – ali nedelje med 
letom. Za nami je praznik apostolov 
Petra in Pavla, pred nami pa posebej 
pomembni prazniki in godovi: 
praznujemo godove kar štirih 
sozavetnikov naše celine: sv. Cirila in 

Metoda, sv. 
Benedikta 

(glej sliko levo) 
in sv. 
Brigite 

Švedske. 
Priporočimo 
jim Evropo, 
naj jo 
povežejo z 
evangelijem, 
da ne izgubi 



krščanskih korenin. Smo namreč v 
veliki nevarnosti, da se povsem izgubi 
čut za sveto in našo krščansko vero. 

Ne  pozabimo, da v juliju 
obhajamo Karmelsko Mater Božjo in 
god sv. Krištofa, ki se mu 
priporočamo za varno vožnjo in je 
tudi priprošnjik v stiski. V tem 
mesecu bo kar potreben, saj smo 
veliko na poti. Da, varne naj bodo 
tudi poti do vaših zdravnikov, 
sorodnikov in drugam.  

 

PRIPOROČAMO 

* Svete maše na radiu Ognjišče bodo v 
juliju iz stolnice Sv. Nikolaja v Murski 
Soboti ob 19. uri. 

* Vsakodnevni rožni venec na radiu 
Ognjišče ob 5. uri.  

* Vsako tretjo soboto v mesecu 
je na radiu Ognjišče Kateheza za 
bolnike. Tokrat bo 18. julija ob 21. 
uri. Pogovarjali se bomo o slepih in 
slabovidnih, pa ne le o njih.                                                                                

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

Prosti poletni dnevi so idealna priložnost, 

da se naučimo tudi kaj novega ali zgolj 

obnovimo naše znanje. Tako se bodo 

morda v teh tednih najmanjši naučili celo 

kako preprosto molitvico. Tudi ti kljub 

prostim dnem ne pozabi na pogovor z 

Jezusom. Vsako molitev pa začnemo in 

končamo z znamenjem križa. In kaj nam 

govorijo te kretnje? 
 

V IMENU OČETA 

Dotaknem se čela in počastim Očeta, ki je 

ustvaril čudovito naravo, dom za nas. Da bi 

bile moje misli vedno na voljo Njemu, da jih 

vodi. 

IN SINA 

Z roko naredim potezo čez prsi navzdol do 

trebuha. Kot Jezus, ki je prišel na Zemljo, da 

me odreši. Nato se dotaknem srca in 

pokažem, da moje srce pripada Jezusu. Želim 

ga posnemati. 

IN SVETEGA DUHA 

Z leve strani sežem na desno in pomislim na 

Svetega Duha, ki prebiva v mojem telesu in 

me povezuje z Bogom. 

 
ŠE NEKAJ ZA SPROSTITEV V 

POLETNIH DNEH - šale 

Brodolom. Dva mornarja sta doživela 

brodolom in na ostanku ladje preživela dva 

dni, upajoč na rešitev. Dlje ko čakata, manj 

upanja imata. Nazadnje začne eden od njiju 

moliti: »Gospod, če naju rešiš, ne bom več pil, 

ne bom kadil, ne bom lagal, ne bom prostaško 

govoril …« »Nehaj!« zavpije drugi. »V daljavi 

vidim ladjo!« 

Neznosna poletna vročina. Z vlakom potujeta v 

enem kupeju lepo oblečen gospod in 

frančiškan v habitu. Čez nekaj časa gospod 

vstane, sleče suknjič, si oddahne ter se pošali 

z redovnikom: »Žal mi je, da tudi vi ne morete 

narediti tako.« Tedaj gre frančiškan iz kupeja in 

se kmalu vrne s hlačami v roki ter se obrne h 

gospodu: »Žal mi je, da tudi vi ne morete 

narediti tako.« 

Darovi pri maši. Po maši otrok vpraša mamo: 

»Mama, za koga so danes nabirali darove?« – 

»Za družino nekega revnega krojača.« – 

»Sedaj mi je jasno, zakaj je oče v košarico dal 

gumbe.« 
----------------------------------------------------  

 

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