
                         

MAŠNI NAMENI župnij PZD / od 21. julija do 28. julija 2019 
16. 

NEDELJA 
MED 

LETOM  
 

21. julij 

 
8.00 

 
8.00 

9.00 ! 
9.30 

 
10.15 
11.00 

Krištofova nedelja – blagoslov avtomobilov in prevoznih sredstev 
ŠT – †  MARINA in rajni ŽUMPROVI 
        † IVAN PRIKERŽNIK – 10.obl. in sin VINKO 
Č – † MARJETA ČERU – 2.obl.  
!! D – † družina ČRNOGLAV in starši  
ŠP – † ŠTEFAN GERHOLD in sin ŠTEFAN 
         † MILKA VRHOVNIK 

L – šmarjetna lepa nedelja: † FRANC KOTNIK in ZALESNIKOVI       
Magdalena: lepa nedelja in blagoslov dveh obnovljenih oltarjev:                     
                       † IVAN KOBOLT  

  

 Ponedeljek 
22. julij 
Marija 

Magdalena   

 

 
16.00 
18.30 

 

 
DSČ – † FRANC, MAKS, starši LORBER in OČKO        
Magdalena –  † JUSTINA MORI    

Torek 
23. julij 
Brigita 

Švedska, 
sozav.EU 

 
17.00
18.00
18.30 

 
E – PO NAMENU  
Č – † ŠIMI ŠTERN                          
D –†  MIRAN PRAVDIČ      

Sreda 
24. julij  

Krištof, muč. 

  

7.30 
8.00 

 

D – ZA ZDRAVJE      

Č – † DANICA MERKAČ                

Četrtek 
25. julij  

Ap.Jakob star. 

18.00 
18.30 

Č – † PAVLA PODERČNIK 
D – † DRAGOSLAV ŽGANEC – 10.obl.  

Petek 
26. julij 

Sv.Ana in 
Joahim 

  
18.00 
18.30 

 
Č – † VID FILIP  - 1.obl.               
D – † MARIJA SKRUBE – 3.obl. in ANICA VUZEM 

      † KSENIJA GORŠEK – 1.obl. 

Sobota 
27. julij 
Gorazd, 

Klime,Sava 

 
 

18.30 

 
  
D – večerna nedeljska maša: † VALTER GEŠMAN                                                            

17. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  

 
28. julij 

8.00 
 

8.00 
9.00 ! 

 
9.30 

10.15 
11.00 

ŠT – † OTO ČEGOVNIK   
        † MILKA VRHOVNIK  
L – † SREBOTNIKOVI   
!! ŠP – † JULIJANA RAVLAN – 3.obl.  
            † BRDNIKOVI  
D – † IVAN KORAT  (krstna nedelja) 

Č – lepa Jakobova nedelja – †brat OTO, BRANKO in botra Katica 
O – † MATILDA PEČOLER in umrli pri ČREŠNERJU  

 

 Vsem, ki se tem času odpravljate na počitnice, na dopust, želim prijeten 
oddih, srečno pot in srečno vrnitev nazaj domov. 

 

 
                  

            21. julij 2019                                                               Številka 29 / 2019              

  
  

KONČAL SE JE LETOŠNJI ORATORIJ v Dravogradu 
 

       Po petih dnevih izjemnih dogajanj se je letošnji oratorij končal. Verjamem, da bo ostal 
mladim udeležencem v prijetnem spominu. Zgodba o Petru Klepcu je bila zanimiva in polna 
sporočilnosti. Človek potrebuje moč v vseh svojih delovanjih, še posebej, če je veren in želi z 
vero v Jezusa prekvasiti ljudi, s katerimi se dnevno srečuje. Animatorji z voditelji so si 
prizadevali, da bi bil ta teden res sproščujoč in bi trenutke sprostitve, v počitnicah pa še 
posebej, živeli tako, da bi ga še bolj zbližali z Bogom. Bog želi, da se veselimo, da praznujemo, 
da delamo, ustvarjamo in pomagamo drug drugemu. Prava zabava, veselje, druženje in 
praznovanje v človeku vzbuja veselje nad življenjem, iz katerega spontano vzklije slava in 
hvala Bogu, ki nas je ustvaril in nam podaril tako lepo življenje.  
Mislim, da se lahko v imenu celotnega občestva naših povezanih župnij zahvalim vsem 

sodelavcem pri izvedbi oratorija, da smo vsi 
lahko ta čas res tako koristno izkoristili za 
Boga, za svojega bližnjega in posledično 
zase. 
Bog povrni vsem, ki ste kakorkoli dobrega 
storili za lepo doživet oratorij! Želja nas 
vseh gotovo je, da bi se ta duh povezanosti 
nadaljeval skozi vse leto in da bi animatorji 
s tem darom poslanstva živeli vse svoje 
življenje. Sreča se namreč skriva ravno v 
tem, ko se drugim podarjaš. Bogu HVALA. 

 
Slika: otroci z animatorji pri jutranji molitvi… 

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

Misel iz zadnje številke tednika DRUŽINA:  

Dopust ni nadstandard. Privoščiti bi si ga morali vsi, delavci, ki jim šefi čez leto ne pustijo 

dihati ali jim celo zapovedujejo, naj delajo več kot osem ur, otroci, ki so morali poleg 

sedenja v šolskih klopeh, učenja snovi, intenzivnih medsebojnih odnosov obiskovati še to 

in ono obšolsko dejavnost, brezposelni, ki se morajo na razgovorih nenehno dokazovati, 

čakati na odgovor, ali so se delodajalcu zdeli dovolj izkušeni, delavni, sposobni, 

komunikativni … Dopust nas regenerira, blagodejno deluje na naše telo in duha. Na 

slednje nedvomno vpliva tudi obisk svete maše, ki nam med počitniškimi dnevi nič manj 

ne daje moči in nič manj ne naravnava naše duhovne plati. 
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