
MAŠNI NAMENI  župnij  PZD/ od 26.julija do 2.avgusta 2020 
  

17. 
NAVADNA 
NEDELJA  

 
26.julij  

Krištofova 
nedelja 

(blagoslov 
prevoznih 
sredstev) 

7.45 
 
 

8.00 
9.30 
9.30 

 
 

11.00 
11.00 

Č – Jakobova lepa nedelja: † MARJETA ČERU – 3.obl in NACE 

                                             † družina ROŽIČ 

                                             † ANA in JOŽE CEHNER in SOR.            
ŠT – † OTO ČEGOVNIK in MILKA VRHOVNIK 

ŠP –  † VLADO REPAS  
D – krstna nedelja : † MARIJA SKRUBE – 4.obl. in ANA VUZEM  
                                 † HUBERT KADIŠ  /krst  

                          Spomin  + KSENIJA GORŠEK – 2.obl. 
L – † MARICA REBERNIK    
O – † KRISTINA KANONIK   

 

  Ponedeljek 
27.julij   

Gorazd, Kliment  

 

 
18.30 

 

 
Vič – † JANJA VISKOVIĆ            

Torek   
28.julij  

17.00 
18.30 

ŠT – † LJUDMILA ŽVIKART – 1.obl. 
Vič – † MILAN LAMPRET 

Sreda   
29.julij 

Marta, sv.žena 

  
18.30 

  
Vič – † MATJAŽ KREVH          

Četrtek   
30. julij  

Peter Krizolog, 
cerkv.učitelj 

 
 18.30 

 
Križ – † MILAN FERK         

Petek   
31. julij  

Ignacij Loyolski, 
red.ustan. 

 
18.30 

    
Križ – ZA ZDRAVJE IN ZA BLAGOSLOV DELA v župnijah PZD   

Sobota   
1.avgust 

 

11.00 
18.30 

D – krst - /Nace/ 
D – nedeljska več. maša: †AVGUST in IVANA GRIZOLD – obl. in SOR.  

  
18. 

NAVADNA 
NEDELJA  

 

2. avgust 
Ofer za potrebe 

župnije 

8.00 
 
 

9.30 
 
 

9.30 
11.00 
11.00 

ŠT – † ALOJZIJA in BOGDAN JEHART  

         † RUDI KOJZEK in MUDAFOVI 
Porciunkola pri Križu, priložnost za porcijunkolski odpustek 
Križ – ZA BLAGOSLOV IN BOŽJE VARSTVO 
           † ANČKA ZABEL  

D – † MIRKO PERJET in JOŽICA KOGELNIK  /oklic Poročnik – Smolnikar/ 
L – † IVAN in MARIJA KAVŠAK  
Trije križi – lepa nedelja: † PAVEL MORI   /krstno slavje/ blagoslov avtov 

                                             † MARIJA LORBER – 50.obl. in pri hiši pomrli                                                        
                                                                                                                         

 Duhovna misel:   Salomon je prosil 

Boga za razumno in poslušajoče srce, da bi na 
ta način mogel modro vladati svojemu 
ljudstvu. V evangeliju pa bomo srečali ljudi, ki 
so bili pripravljeni narediti vse, celo prodati 
svoje imetje, da bi si lahko pridobili dragoceni 
zaklad ali biser. Za tisto, kar se zdi nekemu 
človeku pomembno in dragoceno, investira 

ogromno časa in energije. Toda vprašamo se 
lahko:  

*  Kaj je tisto dragoceno in nadvse 
pomembno v našem življenju? 

*  Kaj je tisto, po čemer hrepenimo? 
*  Ali je tista stvar vredna, da se ji 

predamo z dušo in telesom? 
 



 

  Številka 29      26.julij 2020  
 

 17.NEDELJA MED LETOM 
 

Tisti čas  
je rekel Jezus množicam: »Nebeško 

kraljestvo  
je podobno zakladu,  

skritemu na njivi,  
ki ga je nekdo  

našel in spet skril.  
Od veselja nad njim je šel  
in prodal vse, kar je imel,  

in kupil tisto njivo.« 
 

(Mt 13,44) 
 

 

 

Ni težko slišati kristjanov, tudi takih 

z nazivi in diplomami, ki pravijo: 

»Če ob nedeljah ne bi bilo diskotek, 

tekmovanj in prvenstev v sto 

športnih panogah; koncertov, 

razstav in srečanj vseh vrst, 

turističnih prireditev, smučanja v 

zimskih počitnicah in poletnih 

počitnic na morju; služb in odprtih 

trgovin, bi bile cerkve polne. Zlasti 

mladih.« 

  »Če ne bi bilo televizije vsak dan in 

ob vsaki uri, če bi matere ostajale 

doma in skrbele za otroke, če očetje 

ne bi opravljali dveh ali treh služb, bi 

bili vsi kristjani in cerkve bi bile 

polne. Zlasti mladih.« 

     Ti kristjani, tudi z nazivi in 

diplomami,      

     ne vedo ali se delajo, da ne vedo, ali 

pa  

     nočejo vedeti, da oči premami vsak  

  košček stekla, če prej še niso videle 

dragocenega bisera. 

Če vera ne blesti kakor dragocen 

biser, nič ne koristi, če zaprejo 

diskoteke in stadione, prekinejo 

televizijsko oddajanje in prisilijo 

ženske, da ostanejo doma. 

Nihče ne izroča svojega življenja 

Kristusu samo zato, ker ne ve, kaj bi 

sicer počel s svojim časom. 
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

 
 



KRIŠTOFOVA 
NEDELJA 

 
Na 17. navadno nedeljo ali Krištofovo 
nedeljo se v svojih molitvah še 
posebej spominjamo svojih voženj in 
se zahvaljujemo za vse varno 
prevožene kilometre. Ob tem prosimo 
za dar zmernosti in razumnosti ter za 
Božje varstvo na cestah. 
 
Nebeški Oče, pomagaj nam,  
da ne bomo že jutri pozabili  
na zmernost in razumnost. 
Pomagaj nam,  
da bomo v prometu odgovorno ravnali,  
saj so od naše strpnosti odvisni  
tudi vsi ostali soudeleženci. 
Daj nam moči,  
da bomo vselej ravnali strpno  
in odgovorno tudi takrat, ko bo težko  
in v dani situaciji skoraj nemogoče. 
Amen. 

 

Krištofova nedelja  

in akcija MIVA 
Tudi letos bomo ob obhajanju 

Krištofove nedelje in blagoslovu vozil 
v nedeljo, 26. julija, zbirali darove za 

vozila misijonarjev. Letošnja Akcija 

MIVA je že 33. po vrsti in zdi se, da 

so potrebe po prevoznih sredstvih naših 

misijonarjev v letošnjem letu še 

posebno velike. Vlade v deželah 

tretjega sveta že v normalnih razmerah 

ne zmorejo poskrbeti za najosnovnejše 

potrebe številnih svojih prebivalcev.  

 

S pojavom pandemije covida-19, 

zaprtjem javnega življenja ter 

posledično nezmožnostjo ljudi, da bi si 

zaslužili svoj »vsakdanji kruh«, pa se je 

njihovo že tako uborno stanje še 

poslabšalo. S tem bo zagotovo večji del 

bremena ponovno padel na ramena 

naših misijonarjev. Vozila, kupljena 

preko darov akcije MIVA, pa so jim pri 

njihovem delu za uboge v neizmerno 

pomoč. Z njimi namreč lahko naredijo 

veliko dobrega. 
 

Koronavirus naših misijonarjev 

zagotovo ne bo ustavil, da bi nehali 

delati dobro! Ljudem bodo pomagali, 

kolikor je le v njihovih močeh. V 

Misijonskem središču Slovenije se 

Vam v imenu naših misijonarjev za 

zbrano nabirko iz srca zahvaljujemo. 

 

Misijonska vozniška akcija MIVA 

Slovenija deluje v okviru 

Misijonskega središča Slovenije in je 

članica svetovne akcije MIVA. Večji 

del zbranih sredstev namenijo za 

potrebe slovenskih misijonarjev, vsako 

leto pa poskrbijo tudi za vozilo za 

potrebe neslovenskega misijonarja. 

Neizmerna je hvaležnost naših 

misijonarjev za vozila, katerih nakup 

omogočijo dobrotniki. Hvala vsem.!! 

http://www.missio.si/


Prvo sveto obhajilo pri 
Sv.Križu -18.7. 2020 
 
V preteklem tednu smo imeli za župnijo 
Črneče in Libeliče skupne priprave za prvo 
sveto obhajilo.  Skupaj s starši, otroci  in 
župnikom Frančekom smo se odločili, da 
bomo imeli tudi skupaj slovesnost prvega 
svetega obhajila pri Sv. Križu v soboto 
18.7. 2020.  Naše priprave so se pričele s 
potovanjem  po župnijah od Libelič, potem 
Črneč in vse do vrha do Svetega Križa. Tudi 
Jezus je s svojim učenci potoval iz kraja v 
kraj in oznanjal evangelij. Vse do smrti na 
križu. Za Jezusa križ ni bil konec. Saj vemo, 
da ga je Oče obudil tretji dan, iz smrti v 
življenje. Tudi za starše in 
otroke,  slovesnost 1.sv.obhajila pri 
Svetem Križu  ni konec.  Je začetek nečesa 
novega. Veselje in mir, ki so ga starši in 
otroci doživeli pri prvem obhajilu, so 
ponesli v svoje družine in župnije. Kjer 
bodo lahko, z večjim veseljem širili 
evangelij med ljudmi. 
Veroučiteljica : Breda Kladnik Novak 

 

Župnik Franček odhaja na dopust. Ob morebitnem 
pogrebu se obrnite na župnika moderatorja v 

Dravogradu.  

 
 

ŠALE ZA KONEC: 
 

MIŠ – Včeraj je moj mož videl miš v kuhinji. Vse 
je temeljito očistil in dezinficiral. Danes sem mu 

jo nastavila v kopalnico ...  
 

Kaj se zgodi, če se na dan smejemo       

25 minut? 
-Za vse, ki imate otroke, pa tega ne veste, 

imamo prostor, opremljen za otroke. 

 

-Skupina za ponovno pridobitev zaupanja 

vase se zbira ob četrtkih ob 19h . Prosim, 

vstopite pri zadnjih vratih. 

 

-V petek ob 19h bodo otroci iz oratorija v 

župnijski avli uprizorili Shakespearovega 

Hamleta. Župljani ste vabljeni, da se 

udeležite te tragedije. 

 

-Drage gospe, ne pozabite na dobrodelni 

sejem! To je odličen način, da se znebite 

vseh tistih neuporabnih stvari, ki vam 

jemljejo prostor v stanovanju. 

Pripeljite svoje može. 
 

-Župnik bo prižgal svojo svečo 
pri oltarni sveči. Diakon bo 
prižgal svojo svečo pri 
župnikovi, potem se bo obrnil 
in prižgal vse vernike v prvi 
vrsti.  

   
-V torek zvečer bo v župnijski 
avli večerja na osnovi fižola. 
Sledil bo koncert. 
 

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

 

https://si.aleteia.org/2018/03/03/kaj-se-zgodi-ce-se-na-dan-smejemo-25-minut/
https://si.aleteia.org/2018/03/03/kaj-se-zgodi-ce-se-na-dan-smejemo-25-minut/
mailto:igor.g@rkc

