
MAŠNI NAMENI  župnij  PZD/ od 12.julija do 19.julija 2020 
  

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    
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/   

 

  Ponedeljek 
13.julij  

  

 

18.00
18.30 

 

L – † KRISTINA KANONIK    
D – † DUŠAN PRAPERTNIK           

Torek   
14.julij  

17.00
18.00
18.30 

ŠP – †  ALOJZ DANIJEL – 30.dan 
L – † JOŽE MOČNIK   
D – † KATICA KOKOLJ                  

Sreda   
15.julij 

7.30   
 18.00 

D – V ZAHVALO    
Č – PO NAMENU        

Četrtek   
16. julij 

Karmelska Mati 
božja 

17.00
18.00
18.30 
19.30 

D – razgovor za krst /starši+botri/ 
Č – PO NAMENU    
D – † ANTON GRUDNIK 
L – † JOŽE PUŠPAN       

Petek   
17. julij  

Aleš, spokor. 

18.00 
18.30 

Križ – † JAKOB GOLJAT  
D – † ŠTEFKA PEČNIK – 30.dan  

Sobota   
18.julij 

 

  

10.00
16.30 
18.30 

Križ – prvo sveto obhajilo za Črneče in Libeliče    
Križ – poroka Martine in Jurija iz Libelič   
D – nedeljska večerna maša: † ZORAN KRAJNIK – 7.obl. in ZDENKO      

  
16. 

NAVADNA 
NEDELJA  

 
19.julij   

8.00 
 

8.00 
9.30 

 
9.30 

11.00 
11.00 

ŠT – † IVICA PIRNAT – osmina 

        † IVAN PRIKERŽNIK – obl. in sin VINKO   
Č –  † KAUFMANOVI          
ŠP – krstna nedelja: † LUDVIK NAVERŠNIK, ANTON in JULIJAN  
         † ANDREJ in ANGELA RAVLAN – 26.obl.  
D – †  starši SAHERNIK – GRAGER  
L – lepa Šmarjetna nedelja - † KATARINA LIPOVNIK     
Magdalena – lepa nedelja - † IVAN ŽGANEC in DRAGO   

                                                                                                                         

 Duhovna misel: Sveti Duh ne 

more vstopiti v zaprto srce 
Kje Duh stanuje? V berilu iz Apostolskih 

del srečamo lik Lidije, trgovke s škrlatnimi 

oblačili. Bila je ženska, ki se je spoznala na 

stvari in kateri je 'Gospod odprl srce, da je 

sprejela Božjo Besedo'. Gospod ji je odprl 

srce, da bi vanj vstopil Sveti Duh in bi 

postala učenka. Svetega Duha nosimo prav 

v srcu. Cerkev ga imenuje 'sladki gost 

srca'. Tukaj je. Vendar pa ne more vstopiti 

v zaprto srce. In kje lahko kupimo ključe, 

ki odprejo srce? Nikjer, tudi to je dar, 

Božji dar. 'Gospod, odpri moje srce, da bi 

Duh vstopil vanj in mi dal razumeti, da je 

Jezus Gospod.' To bi morala biti naša 

molitev v teh dneh: 'Gospod, odpri mi srce, 

da bi lahko razumel tisto, kar si nas Ti 

učil. Da bi se lahko spomnil Tvojih besed. 

Da bi lahko sledil Tvojim besedam. Da bi 

prispel do polne resnice.' 
 



Številka 27      12.julij 2020  
 

 15.NEDELJA MED LETOM 

 
Saj vemo, da vse stvarstvo vse do zdaj  

skupno zdihuje in trpi porodne bolečine. (Rim 

8,22) 

 

Stvarstvo je nenehno porajanje. Vse 
teži k dokončnemu srečanju z vstalim 
Kristusom. Nič ni negibno in nič se ne 
vrača na isto točko. Bog je pravi vulkan 
ustvarjalne domišljije; še več, je 
ustvarjalna domišljija. 
Cerkev, ki je sestavljena iz ljudi, težko 
sledi Božjemu koraku in se nagiba k 
temu, da bi ostala na mestu, ki ga je 
dosegla. 
In tako velike iznajdbe Božjega Duha 
postanejo obrabljene navade brez 
vsebine. 
In tako redovne ustanove, ki so 
nastale zato, da bi revnim zagotovile 
možnost izobraževanja, nazadnje 
poučujejo otroke bogatašev. In 
redovnice, ki so ustanovile svoj red 
zato, da bi zdravile bolnike, 
prepuščene samim sebi, se najdejo na 
vodilnih mestih oddelkov v zasebnih 
klinikah. 
In tako obredi, pobožnosti in razne 
oblike verskega življenja, ki so ob 
nastanku razgibale versko življenje, ker 

so imele v sebi moč nečesa novega, 
obrabljene životarijo že stoletja in se 
še vedno ohranjajo pri življenju, čeprav 
brez vsake verske vrednosti. 
In tako služabniki in služabnice Cerkve, 
ki bi morali biti znamenje neskončne 
ustvarjalne domišljije Boga, lahko 
postanejo nadležni zagovorniki 
negibnosti in ohranjanja doseženega 
stanja. 
Toda Bog se ne ustavlja. In Cerkev ga 
mora dohiteti. Če mu hoče ostati 
zvesta. 

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

 



NEDELJSKA  MISEL: 
Besede so kakor semena, ki 

padajo v naše duše. Nekatere 
obrodijo sadove, spet druge se nas 
ne dotaknejo. Pomembno je, da 
človek sliši predvsem božji glas v 
svojem srcu. Ni dovolj, da ga sliši, 
ampak ga mora poskušati uresničiti.  

 

Koliko semen je samo v času 
naše mladosti padlo v našo dušo:  
slišali smo mnoge prijazne besede, 
besede, ki so nam vlile pogum in 
zaupanje, besede nasvetov in 
spodbud, besede svaril in 
opominov, besede, ki so nas 
pomirile in nas potolažile. 
 

Želim, da bi vam: božja 
beseda bila resnična luč v času 
teme, da bi vas pomirila v težavah, 
da bi vam bila v tolažbo v časih skrbi 

in bolečine, da bi vam bila opomin v 
času lahkomiselnosti, izziv v času 
vsakodnevne utrujenosti in 
naveličanosti, svarilo v času 
nevarnosti in upanje v času obupa. 

 
Samo Bog ve, koliko teh 

besed je pognalo korenine v našem 
življenju in pozneje obrodilo 
svoje sadove. Naše življenje 
bi bilo brez teh besed 
verjetno veliko bolj revno.   
(F.Kraner v oznanilih) 

 

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

 

 

Prerok Izaija v današnjem berilu 

pravi, da je Božja beseda kakor dež, 

ki naredi zemljo rodovitno. Tako 

postane rodovitno tudi naše 

življenje, ko se pustimo Bogu 

nagovoriti.  
 

 

 

 

Jezus, hvala ti za tvojo Besedo, 

hvala ti za Sveto pismo. 

Zahvaljujemo se ti, 

ker nas kakor dež napajaš. 

Pomagaj nam, 

da bomo po tvoji besedi živeli, 

da bodo naša srca 

kakor dobra zemlja, 

iz katerih bodo vzklili sadovi 

tvoje milosti. Amen. 
 

Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto A 

 

 



Dobri Jezus, dal si nam čas počitnic, da se 

lahko spočijemo od obveznosti. Daj, da ta 

prosti čas poletnih dni preživimo koristno. Naj 

se povežemo s prijatelji, poskrbimo za 

prijetno igro in športne aktivnosti. Odpri nam 

oči, da bomo lahko občudovali stvarstvo, ki 

nas obdaja: travniki, hribi, gozdovi, reke, 

polja in planine, pa tudi droben metulj, vse to 

je čudovito Božje delo. Naj nas v teh 

počitniških dneh spremlja varstvo nebeške 

matere Marije in Božji blagoslov. Amen. 
A.K. 

 
 

ORATORIJA zaradi 

sedanjih razmer z epidemijo  

NE BO. Žal jo je ta virus pošteno 

zagodel.  

Tako je Marko Kocuvan v pismu 

staršem zapisal:  
''Celih 17 let že pripravljamo oratorij in 

nikoli se še ni zgodilo, da bi pripravljen 

program morali odpovedati. Anima-

torjem ni lahko. Zelo so se veselili 

otrok in vseh pustolovščin. A oni se 

bodo še malo zasluženo družili. Veseli 

bodo tudi kakšnega vašega prispevka, 

če se vam zdi vredno in primerno, ki ga 

bomo porabili za njihovo rast in razvoj. 
 

Dragi starši, vas pa vabim najprej k 

molitvi za naše animatorje, za njihov 

pogum in vztrajnost. Jeseni pa upamo, 

da gremo dalje: duhovni vikendi (tudi 

oratorijski), sobotna srečanja oz. 

oratorijski dnevi, srečanja za starše, itd. 

Upamo, da se vidimo. 
 

Lepo vas pozdravljamo in hvala za 

vaše razumevanje, vse spodbude in 

lepe želje. Hvala tudi g. Igorju in g. 

Frančeku za njuno podporo in 

pripravljenost. 
 

V imenu pripravljalnega tima, Marko 

Kocuvan'' 

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

ŠALE ZA DOBER KONEC: 

 
JADRNICE – Oče in sin se sprehajata 
po pomolu in opazujeta privezane 
jadrnice. Sin nenadoma vpraša: 
»Očka, zakaj imajo vse jadrnice 
ženska imena?« – Očka malo pomisli 
in odgovori: »Ker imajo zelo drago 
opremo in jih je zelo težko usmerjati.« 
 
STRELJANJE – Lovec v prijetnem 
večernem pogovoru ob vrčku piva 
svojemu kolegu: »Včeraj sem ustrelil 
14 rac.« – Kolega: »Divjih?« – »Ne. 
Divji je bil zgolj kmet, ki je bil njihov 
lastnik.«  

 
ZADNJI – »Kako je zdaj Francelj; daj 
mi povej, ali se boš poročil s Pepco?« 
– »Ja, seveda se bom, samo malo še 
moram počakati. Rekla je, da sem jaz 
zadnji, s katerim bi se poročila.« 

 
 
  

      
 

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