
MAŠNI NAMENI  župnij  PZD/ od 2.avgusta do 9.avgusta 2020 
  

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 
Porciunkula pri Križu, priložnost za porcijunkulski 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                                                        
 

  Ponedeljek 
3.avgust   

 

 
18.30 

 

 
Križ – PO NAMENU           

Torek   
4.avgust  

Janez Vianey 

 
18.30 

  
Križ – PO NAMENU   

Sreda   
5.avgust 

 Ožbalt, muč  

  
18.30 

  
Križ – PO NAMENU           

Četrtek   
6.avgust  

Sprem. na gori 

18.00 
 18.30 

Molitvena ura za duhovne poklice 
Vič – † ŠTEFAN POLANER – obl.  //ZA DUHOVNE POKLICE           

Petek   
7.avgust 

Sikst, muč. 
Prvi petek 

 
9.00 

18.30 

 
Križ – ZA PRIJATELJE IN SOSEDE na DOBROVI /Nabernik/ 
Vič – † DANICA LANGBAUER - osmina  

Sobota   
8.avgust 
Dominik, 

ustan.dom. 

15.00  
17.00
18.30 

Poroka v Bukovju /Nives-Primož/ 

Poroka v Dravogradu – ZA SREČEN ZAKON / Poročnik -Smolnikar/  
D – nedeljska večerna maša: †    

  
19. 

NAVADNA 
NEDELJA  

 

9. avgust  

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

Č – † BERNARD NOVAK – 4.obl.  
ŠP – † MILKA VRHOVNIK //       † BRDNIKOVI           
ŠT – † JOŽE KRIŽAN in MATIČEVI -r 
D – ŽIVI in RAJNI FARANI  
L – † starši KUŠEJ: FILIP in LOJZKA in stari starši   
O – † IVAN in MOJCA KARNIČNIK                                                        

                                                                                                                         

 Duhovna misel:   
Tudi danes je ljudstvo lačno, vendar 

ne toliko kruha, temveč pozornosti, ljubezni, 
razumevanja, spoštovanja. Vsem je znan 
izraz 'dušno pastirstvo' in pomeni du-
hovniško poslanstvo. Vendar lahko tudi ta 
izraz zavaja, kot da bi bil duhovnik pristojen 
samo za človekovo dušo in njeno odrešenje. 
Kar pa se zgodi z njegovim telesom, pa nas 
ne skrbi. 

V evangeliju se nam Jezus 
predstavlja z drugega vidika. Ko se je srečal z 

ljudmi, ki so bili v puščavi lačni, je najprej 
poskrbel za njihovo telesno hrano. Na ta 
način nam je pokazal, da ne smemo ločevati 
duše in telesa, ampak moramo poskrbeti za 
oboje in predvsem za tisto, kar trpi 
pomanjkanje. 

Velikokrat ne vidimo stiske in 
pomanjkanja hrane, temveč trpimo bolj 
zaradi duhovne lakote, kot na primer: 
potreba po priznanju, po razumevanju, po 
pozornosti, naklonjenosti in ljubezni.  

Naučiti se moramo gledati s srcem.   



 

  Številka 30     2.avgust 2020  
 

 18.N E D E L J A  MED LETOM 
 

In vêlel je ljudem,  
naj sedejo po travi,  

vzel tistih pet hlebov  
in dve ribi, se ozrl v nebo,  

jih blagoslôvil, razlomil hlebe  
in jih dal učencem,  

učenci pa množicam.  
Vsi so jedli in se nasitili ter  
pobrali koščke, ki so ostali,  

dvanajst polnih košar.  
Teh pa, ki so jedli,  

je bilo okrog pet tisoč mož,  
brez žená in otrok. 

 
(Mt 14,19–21) 

 
 

 

Božje kraljestvo je v Jezusovih 
prilikah podobno tudi nebeški gostiji, 
ki jo Bog pripravlja svojim otrokom. 
O takšni gostiji nove in večne 
zaveze govori danes prerok Izaija v 
prvem berilu. V podobah je 
napovedano neizmerno bilje, ki 
pomeni večno življenje. Ne 
preslišimo prerokovega in hkrati 
Božjega klica: »O, vi nespametni, 
zakaj trošite svoj denar za stvari, ki 
niso pravi kruh, in svoje premoženje 
za stvari, ki vas ne bodo osrečile. 
Evangelij pa je odgovor na to prvo 
berilo. Tam nas je Božja modrost 
vabila na svojo enkratno gostijo, 
tukaj pa Jezus pogosti veliko 
množico s petimi hlebi in dvema 

ribama. Ne gre za to, 
da bi Jezus delal 
namesto nas, saj 
nismo nedorasli 
otroci; gre za to, da 
zaupamo v Boga in 
da ga v svojem 
življenju vedno 
postavimo na prvo 
mesto. 

 
Po: Molimo s Cerkvijo, leto A–3 

 
 
 
 

 



Tisti čas je Jezus 
slišal za smrt Janeza Krstnika 

in se je v čolnu umaknil 
od tam v samoten kraj, 
sam zase. (Mt 14,13) 

 

Jezus je slišal za umor Janeza Krstnika. 
Umaknil se je v samoten kraj. Hotel je 
premisliti, kaj to pomeni. Hotel je 
meditirati o Janezovem liku. Kaj mu 
ima povedati ta mož? Saj ga je vendar 
krstil. Jezus se je navzel njegove 
duhovnosti, četudi se je v svojih 
lastnih pridigah jasno odmaknil od 
njega: ne stroge besede o pokori, 

ampak najprej veselo oznanilo, da se 
je približalo Božje kraljestvo. Jezus se 

je umaknil, da bi razmislil tudi o 
svojem lastnem poslanstvu. Kaj hoče 
Bog od mene? Kako naj srečujem 
ljudi? V kateri govorici naj jim 
spregovorim o Bogu? Jezus potrebuje 
tišino, da bi njegove besede resnično 
prihajale od Boga in ne bi postale le 
pozunanjeno govoričenje. 
 
Jezus potrebuje samoto. Mislimo si, 
da naj bi bil vendar nenehno povezan 
z Bogom. Toda očitno je bilo tudi zanj 
pomembno, da se je umaknil iz vrveža 
vsakdanjika, da ne bi izgubil svoje 
povezanosti z Bogom in ga ne bi začela 

določati pričakovanja ljudi, 
ampak da bi ostal zvest svojim 
najglobljim temeljem. Če že Jezus 
potrebuje samoto, da bi v tišini 
prisluhnil Bogu, koliko nujneje jo 
potrebujemo mi sami. Nenehno 
smo namreč v nevarnosti, da bi 
nas določala pričakovanja in želje 
drugih ljudi, ali pa da bi 
preprosto dovolili, da bi nas 
gnale naše lastne potrebe. V 
osamljenosti pa srečamo svojo 
lastno resničnost. V takšnih 
okoliščinah v nas vzniknejo vse 
mogoče misli in občutki. 
Osamljenost pa je tudi kraj, kjer 
lahko te misli in občutke 
prečistimo, kjer lahko spoznamo, 
kaj je primerno našemu najbolj 
notranjemu bistvu. V tišini 
samote spoznamo, kako naj bi 
nadaljevali svojo pot, kako bi 

lahko.   Po: A. Grün, Kaj nam omogoča živeti 



OZNANILA 
AKCIJA MIVA 

V imenu misijonarjev se vam iz srca 
zahvaljujem za vaše darove ob 
Krištofovi nedelji. Naj vam Bog 
povrne za vsak vaš dar. 
Če želi še kdo oddati dar in vzeti 
nalepko, je vse skupaj na mizici s 
tiskom. 
 

DOPUST 
Dopust od dela, natančneje od 
rutine, naj vam okrepi telo, za duha 
pa se le potrudite, dopust od 
presežnega, od Boga, ne prinaša 
počitka. Veliki srpan (avgust) je tako 
imenovan zaradi žetve. Naj bo obilna. 
 

RAZVEDRILO 
Kaj je to? 
1. Pretegnjeni stric brez nog se 
premika. Rad ima dež, a ne rabi 
dežnika. 
 
2. Črtasta srajčka in drobcena krila 
- v lončke iz voska bo med 
natočila. 
 
3. Hiša, ki ni hiša, skleda, ki ni 
skleda, vrh visoke češnje noč in 
dan poseda. 
 
4. Hitro teče, pa ni zajec, travo 
pase, pa ni krava, če te sliši, brž 
pobegne, skriva gozdna jo goščava. 

 
5. Do konca oblečeno sredi 
pripeke, v mrazu in snegu pa kar 
brez obleke. 
 
6. Ne verjamem, da piškote peče, 
ko po vejah sem in tja skaklja. Nam 
z drevesa le lupine meče, z jedrci 
se sama posladka. 

 
Rešitev ugank pošljite ali prinesite v župnišče 
Dravograd. Kdor bo vse prav odgovoril in bo povrh 
še izžreban, bo prejel knjižno nagrado. Rešitve 
sprejemam do petka zjutraj.  
---------------------------------------------------------------------------  

Ali ste vedeli......  
…Julij se je sprva imenoval Quintilis 

– ime je izhajalo iz latinske besede za 

peti, ker je bil julij peti mesec 

rimskega koledarja. Sprememba 

imena v julij je posvečena Juliju 

Cezarju.  
 

... Rubin je rdeč drag kamen pov-ezan 

z julijem. Ostrožnik in lokvanj sta 

roži značilni za ta mesec....  
 

…2. julija je mimo polovica leta....  
 

…7. julija 1456 je bila Ivana 

Orleanska razglašena za nedolžno. 

Usmrčena je bila zaradi krivoverstva 

z zažigom na grmadi 30. maja 1431. 

Zato so jo razglasili za mučenico in 

svetnico, goduje na dan smrti....  
 

…11. julija 1987 je po oceni 

Združenih narodov prebivalstvo 

Zemlje preseglo 5 milijard. 
 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc.si

 

mailto:igor.g@rkc

