
                         

MAŠNI NAMENI župnij PZD / od 7. julija do 14. julija 2019 
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  
        † IVANKA KONEČNIK – 9.obl. 
Č – † ŠTEFAN LJUBIĆ – 18.obl.     
D – † ROJKOTOVI  
Sv.Jedrt: lepa nedelja:  † KLANČNIKOVI in SEDARJEVI - r 
Vič – lepa nedelja in blagoslov obnovljenega Marijinega oltarja in 
kipa Marije za procesijo: † MIRKO KADIŠ ter starši ANTON in MARIJA   
L – † VINKO VASLE     

  

 Ponedeljek 
8.julij  

 

16.00
17.00
18.30 

 

DSČ – † URŠULA SONJAK      
SJ – † RUDOLF RAMŠAK   
Vič – † MARIJA ŽLOF – 2.obl. in VIDO ŽLOF   

Torek 
9. julij  

  

17.00
18.00
18.30 

E – † AMALIJA BLIMEN in SOR   
Č – † URŠULA SONJAK                         
D – † POZABLJENI RAJNI    

Sreda 
10.julij  

  

8.00 
18.30  

 

Č – †  LEŠKI HALEJ            
D – † AMALIJA OŠLOVNIK in SLAVICA GARMUŠ in SOR.   

Četrtek 
11.julij  

Benedikt, 
zavet.EU 

17.00
18.00 
18.30  

ŠT – † ELIZA SUHOVRŠNIK - osmina 
Č – †  FRANČIŠKA PREPADNIK   
D – PO NAMENU    

Petek 
12.julij  

Mohor in 
Fortunat,muč 

  
18.00 
18.30 

 
Č– † TEREZIJA PETEK                
D – za BLAGOSLOV DELA 

Sobota 
13.julij 

11.00 
18.00
18.30 

ŠT – krstna sobota  
Č – † ANA SLANIČ 
D – večerna nedeljska maša: † IVAN PUŠPAN – 2.obl.                                                           

15. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  

 
14.julij 

 
8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
 
 

11.00 

Lepa nedelja pri Sv. Urbanu na Košenjaku 
ŠP – † ENOHATOVI 
Č – † MAKS KOTNIK     
ŠT – † PETER ČREŠNIK in OŠLOVNIKOVI   
D – † ŠKRATEKOVI  
Sv. Urban – † SIMON ADAM in VINCENCIJA ter MATEVŽ VAJKSLER  
                                                                                 in MARIJA 
              † bratje in sestre ter rajni SOR. ŠTAFUNKO      
L – †  IVAN PRILASNIK in pri hiši pomrli     

 

SPOSOBNOST – »Ženske so nedvomno bolj sposobne kot moški.« – »Misliš resno?« – 

»Samo poglej, s kako lahkoto na parkirišču zavzamejo dva parkirana prostora hkrati.«  
 
SLOVNICA – Ob koncu šolskega leta učitelj z učenci pri slovenščini utrjuje osvojeno 

snov o sedanjem, preteklem in prihodnjem času. Tako vpraša Emo: »Če rečem: Jaz 
sem bolan, kakšen čas je to?« – »Zelo lep čas, gospod učitelj!«  

                           7. julij 2019                                                               Številka 27 / 2019              

  

NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU 

Prva nedelja v mesecu juliju nas vsako leto poveže z rojaki. Ob tej priložnosti 
je dr. Andrej Fink razmišljal takole: 
 

»Slovenija mora, kot je rekel dr. Lambert 
Ehrlich, 'biti mejnik, ki druži in veže jug s 
severom, vzhod z zahodom. Sama ne sme 
biti ne eno, ne drugo, ne tretje. Ostati mora 
mejnik, ki druži vse, kakor Sv. Višarje. To 
nalogo bo pa Slovenija mogla izpolnjevati 
samo v svobodi, ne pod gospodarjem, ki bi 
sedel bodisi na jugu ali na severu, na 
vzhodu ali na zahodu ...' 
 

Slovenci zunaj meja živimo v neprestanem zavestnem in podzavestnem 
primerjanju sebe s svetom, ki nas obdaja. Iz tega gledišča se nam Slovenija 
zdi veliko večja, kot je v resnici. To opažajo skoraj vsi rojaki, nekateri tudi zelo 
visoki uradniki slovenske države, ki iz matice prihajajo na obisk k nam in 
opazujejo slovenske stvaritve v svetu. 
 

Naj bo trojna, se pravi matična, zamejska in izseljenska, Slovenija vsem in za 
vse, kjerkoli nam je dano živeti, primeren in prijeten krov in zatočišče.«   
                                                                                                          Po: radio.ognjisce.si 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

»Glej, napeljal bom .. mir kakor reko,« 
nam po preroku Izaiju to nedeljo v Božji 
besedi govori Bog. 
To se zgodi, kadar odpremo svoje srce 
njegovi ljubezni. Mir nas preplavi in se 
širi na ljudi, s katerimi se srečujemo.  
Pojdimo v svet, pojdimo med ljudi in 
ponesimo ter podelimo ta mir, ki k nam 
prihaja od zgoraj. 
 

--------------------------------------------------------- 
 Danes se veselimo novih pridobitev v župniji Dravograd (podruž. cerkev Sv. Lenart na Viču) – uspeli 
smo obnoviti Marijin oltar ter kip Marije z Jezusom, ki ga nosimo v procesiji. Pa še tri angelske glave 
smo pridobili (dar Ferda Gnamuša). Vsem darovalcem hvala! 
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