
MAŠNI NAMENI  župnij  PZD/ od 9.avgusta do 16.avgusta 2020 
  

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 – † TILČKA ŠTEFL – 21.obl. in starše ter SOR.  
L – † starši KUŠEJ: FILIP in LOJZKA in stari starši   
O – † IVAN in MOJCA KARNIČNIK                                                        

 

  Ponedeljek 
10.avgust 

Lovrenc,diakon   

 

18.00 
18.30 

 

Č – PO NAMENU 
D – † JOŽICA MARKOVIČ – 5.obl. ter sor.VRHOVNIK in BREG            

Torek   
11.avgust  

Klara, devica 

18.00 
18.30 

Č – † SLAVICA REK  
Križ – † DOMINIK MAGER     

Sreda   
12.avgust 

Ivana Šantalska  

7.30 
8.00 

D – PO NAMENU (ZA ZDRAVO PAMET NAŠIH POLITIKOV) 
Č – V DOBER NAMEN 

           

Četrtek   
13.avgust  

 

18.00  
 18.30 

Č –  † ZOFIJA JAMER 
D – ZA SREČNO VOŽNJO             

Petek   
14.avgust 

Maksimilijan 
Kolbe-muč. 

 
9.00 

18.00
18.30 

 
Križ - † starši KADIŠ (p.d.Koboilt) in č.sestro MARIJA 
Č – † MARJANA in AVGUST VAVČE 
D – † IVAN KAISER - HANI   

Sobota   
15.avgust  

MARIJINO 
VNEBO-
VZETJE 

 
8.00 
9.30 

 
18.30 

Zapovedan praznik – obiščite kakšno Marijino romarsko cerkev 
L – † MARIJA in ALBIN KOTNIK 
Križ – † pri TONIJU pomrli 
           † KATICA KOKOLJ  
D – † MARIJA ŠIMON    

  
20. 

NAVADNA 
NEDELJA  

 

16. avgust  
Rok, spok. 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

Č – † SLAVICA REK   
ŠT – † MATIČEVI            
ŠP – † IVANA SEŠEL in KOTALOVI  
D –  † JULIJANA ISAK   
L – † JOŽE GLINIK     
Boštjan: Rokova lepa nedelja – † MARIJA POŽARNIK  
                                                             ter VID in DOMINIK - r                                                         

                                                                                                                         

 Duhovna misel: Vožnja po morju 
je simbol za naše človeško življenje. Na 
morju se velikokrat pojavijo valovi in 
viharji, spet drugič je morje mirno in piha 
ugoden veter. Vse to je simbol za naše 
vzpone in padce, uspehe in neuspehe, 
zmage in poraze. Pomembno je, da je na 
našem potovanju skozi življenje prisoten 
skrivnostni spremljevalec, ki nas vodi in 
spremlja na poti proti večnemu cilju. 

Tudi v našem vsakdanjem  
življenju se pojavijo viharji, ki ne ogrožajo 
samo našega notranjega miru in varnosti, 
temveč celotno naše bitje. Viharji in 
življenjski udarci so lahko tako močni, da 
se jim človek čuti dobesedno prepuščen in 
brez moči. V takšnih kritičnih trenutkih 
življenja nam lahko pomaga samo še Bog 
in nam podari svoj mir. 

Naj nam Gospod podaril moč, da 
bi zmogli premagati vse življenjske 
viharje, s katerimi se bomo srečali. 



Številka 31     9.avgust 2020  
 

 19. N E D E L J A  MED LETOM 
Peter mu je odgovóril  

in rekel: »Gospod, če si ti,  
mi ukaži, da pridem  

po vodi k tebi.«  
On mu je dejal: »Pridi!«  

In Peter je stopil iz čolna, 
hodil po vodi in šel k Jezusu.  

Ko pa je videl,  
da je veter močan,  

se je zbal. Začel se je  
potapljati in je zavpil:  
»Gospod, reši me!«  

Jezus je takoj iztegnil roko,  
ga prijel in mu dejal:  

»Malovernež,  
zakaj si podvómil?«  

In ko sta stopila v čoln,  
je veter ponehal. 

(Mt 14,28–32) 

  

 
 
 

Hvala ti Jezus,  
ker nas vselej poslušaš  
in nam prihajaš naproti.  
Čeprav te kdaj ne prepoznamo,  
si tukaj ob nas.  
Tudi sredi najhujših vetrov  
sedanjega časa 
stopaš k nam in nam  
kakor Petru ponujaš roko.  
Velikokrat smo kakor on  
in ob prvem odločnejšem koraku,  
v nam neznano,  
h kateremu nas ti vabiš, 
podvomimo. Pomagaj nam,  
da ostanemo tvoji zvesti učenci, 
napolnjeni s pogumom  
in trdni v naši veri. Amen. 

 

 

 

Na morju življenja 

nas vedno spremlja 

tvoja ljubeča roka. 

Trdno se je držimo 

in ne odhajajmo 

samovoljno od 

Jezusa. 

 

 

 

 

 



Za tvoj napredek je potreben pogum, 

tveganje, korak naprej 
 

Življenje je tveganje. Nikoli ne vemo, 
kako se bo izšlo. Svojo težo tveganja 
vselej položim na tehtnico in ne vem, 
ali bo pokazala, da je moja teža 
prenizka ali previsoka ali ravno prav 
odgovarja temu, kar je položeno na 
drugo stran tehtnice. Kdor si drzne 
živeti svoje življenje, se vedno 
izpostavi tveganju. Ne more vedeti, 
kako se bo izšlo. V besedi drznost leži 
oboje: tveganje in nevarnost. Življenje 
je vedno polno tveganja. Toda če se 
kdo želi zavarovati proti tveganju, bo 
potrošil ves svoj denar za zavarovanje. 
Ostal bo brez denarja za življenje. 
Ostal bo brez energije, ki bi mu 
omogočila, da bi tvegal življenje. 
Danes mnogim ljudem manjka 
drznosti. Ljubše jim je, če se lahko 
zavarujejo, si zagotovijo, da se bo vse 
dobro izšlo. Toda življenje se ne pusti 
zavarovati. Notranja pobuda pogosto 
izhaja iz tveganja. V sebi imamo vedno 
oboje: željo po tveganju – in strah 
pred njim. Racionalizacija okrepi strah 
in nam preprečuje, da bi našli veselje 
ob tveganju ter se resnično lotili 
dejanj. Zaradi tega se prvi učni korak 
glasi: sledi svojim notranjim vzgibom. 
Ne odrini jih takoj stran s tisoč 
razumskimi razlogi. Poslušaj svoje 
srce. Kaj ti pravi? Katere moči tičijo v 
tem vzgibu? Predstavljaj si, da bi sledil 
temu vzgibu! Kako se počutiš? Poskusi 
dopustiti strah, ki se ob tem lahko 

poraja v tebi. Kateri so razlogi s 
katerimi se vedno znova izmikaš 
temu, da bi sledil svojim notranjim 
vzgibom? Zaupaj svojim občutkom in 
premisli, kako bi jih lahko spremenil v 
konkretne korake.  
Zaupaj, Jezus je tisti, ki je vedno tukaj. 
Pomagal ti bo premagati vsak težek 
korak.  Po: A. Grün, Ne zamudi svojega življenja 

 

Sobota 15.avgust 2020 
MARIJINO VNEBOVZETJE 
Ljudsko ime za praznik »velika maša«  

je mogoče res nastalo zaradi velikega 

števila ljudi, ki so na ta dan prišli na 

praznovanje, in zaradi slovesnosti, ki 

so se ta dan vršile. Gotovo pa je ime 

še bolj utemeljeno v veliki ljubezni 

vernikov do svoje vnebovzete Matere 

in njenega Sina Jezusa, ki se tudi na 

ta dan pri sveti maši daruje za vse 

nas.  
 

Vsemogočni večni Bog, brezmadežno 

Devico Marijo, mater svojega Sina, si s 

telesom in dušo vzel v nebeško slavo. Naj 

bomo vedno umerjeni v to, kar je Božjega, 

da bomo v nebesih deležni njene slave. Po 

Kristusu našem Gospodu. Amen. 
 

 



MATI, VODI ME 
 

O Mati čudovita,  

daruj me svojemu ljubljenemu Sinu  

kot njegovo večno lastnino! 

Po tebi me je Jezus odrešil,  

po tebi naj me zdaj sprejme.  

O Mati usmiljenja,  

podeli mi milost, da dosežem od Boga 

resnično modrost!  

Sprejmi me, prosim, med število tistih,  

ki jih ti ljubiš, učiš in vodiš, hraniš in 

braniš kakor otroke, ki so popolnoma 

tvoji. 

O zvesta Devica,  

daj, da bom v vseh rečeh popoln 

učenec, posnemovalec in služabnik 

učlovečene Božje Modrosti, tvojega 

Sina Jezusa Kristusa.  

Daj me Njemu tako popolnoma v last,  

da po tvoji priprošnji in po tvojem 

zgledu dosežem na zemlji polnost 

Kristusove starosti in v nebesih 

polnost njegove slave. Amen.  
 sv. Ludvik Montfortski 

Po: A. Grün, Kaj nam omogoča živeti 
 

OZNANILA 
 : V letošnji akciji AKCIJA MIVA
Miva ste v posameznih župnijah 
zbrali : 
Dravograd 230 €, Ojstrica 437 €, 
Šentjanž 124 €, za ostale župnije 
ni podatka. 
 
Sveti Križ na Dobrovi: V soboto   
na praznik Vnebovzetja ste 
vabljeni h Križu na tradicionalno 
slavljenje Marijinega vnebovzetja. 
Maša bo ob 9.30. Letos bo 
procesija samo z enim oltarjem 
zunaj cerkve (v primeru slabega 

vremena v cerkvi). Žal ne smemo 
poskrbeti za druženje po maši, ker 
ni dovoljeno oz.odsvetovano.  
---------------------------------------------------------------------------  

Domača misel iz interneta: 
 

‘’Normalni ljudje razumejo, da so na svetu le 

dobri in slabi ljudje, najbolj primitivni in 

neumni pa vedno rabijo nekoga, da ga 

sovražijo, da svojo nemoč in nesposobnost 

prekrijejo z (lažnim) občutkom moči. Kot da 

nekoga moraš sovražit, pa naj bo trava, reka, 

drevo ali kamen!’’ (Artur Švarc) 

 

VIC za konec: 

Župnik sreča zaradi svoje velike 

pobožnosti znanega moža in ga ustavi.  

– Slišite, kaj naj pa to pomeni — že šest 

tednov vas ni bilo pri maši.  

= To pomeni, da ne maram v nebesa priti.  

– Kaj? Ne marate v nebesa?  

= Ne, ker je tam moja — ta stara.  
 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc.si 

 

mailto:igor.g@rkc.si

