
MAŠNI NAMENI  župnij  PZD/ od 16.avgusta do 23.avgusta 2020 
  

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                                                         

 

  Ponedeljek 
17.avgust 

   

 

18.00 
18.30 

 

Č – V ZAHVALO in DOBER NAMEN  
Križ – † TEREZIJA PRIKERŽNIK – 30.dan             

Torek   
18.avgust 

 
18.00 

 
L – † ALOJZ SAJEVEC     

Sreda   
19.avgust 

Janez Eudes 

  
8.00 

  
Č – † IVANKA PLEŠNIK   
           

Četrtek   
20.avgust  

Bernard, opat 

17.00
18.00 

Dravograd:  Razgovor za krst /starši+botri/
Č – †  FRANCKA in MAKS KOTNIK ter MAKSI KOTNIK in SOR.               

Petek   
21.avgust 

Pij X.,papež 

9.00 
18.00 

Križ – PO NAMENU   
Č – ZA ZDRAVJE in DOBER NAMEN ter † ADOLF HANJŽE      
     

Sobota   
22.avgust  

Devica Marija 
Kraljica 

9.30 
9.30 

14.00
18.30 

L – † MATEVŽEVI SOR. /krst Matevža/  
Križ – V DOBER NAMEN in ZA ZDRAVJE / krst Gaje/ 
Bukovje – poroka ŠTRAMEC –ŠKRATEK in krst 
D – ZA ZDRAVJE in BLAGOSLOV      

  
21. 

NAVADNA 
NEDELJA  

 

23. avgust  
  

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

Č – † SLAVICA REK  
ŠT – † IVAN VOŽIČ – 10.obl. -r   
ŠP – † TILEN BOŽIČ - osmina   
D –  † MILAN LAMPRET    
L – † PETER, HILDA, sin PETER ter VLADO ROTOVNIK in PAVEL KOJZEK      
O – † IVAN in MOJCA KARNIČNIK                                                       

                                                                                                                         

 Duhovna misel: Ljubezen matere 
do otroka je izredno velika. Če je otrok v 
stiski ali celo smrtni nevarnosti, je mati 
pripravljena storiti vse, sprejeti še tako 
velike žrtve ali prenesti različna 
ponižanja, samo da reši otroka. 

Evangelij nam govori, lahko je 
neka poganska žena prosila Jezusa, da bi ji 
ozdravil otroka. Jezusova reakcija na 
njeno prošnjo nas lahko spravi v 
začudenje, kajti Jezus je predstavljen 

nenavadno. V začudenje nas spravlja 
najprej njegov molk in potem ostra, skoraj 
žaljiva beseda, da je kruh najprej za otroke 
in ne za pse. 

Učenci so se hoteli znebiti 
nadležne prosilke in so nagovarjali Jezusa, 
naj ji pomaga, da bodo imeli mir pred njo. 
Jezus njene prošnje ni uslišal zato, da bi jo 
odpravil, ampak zaradi njenega 
neprestanega rotenja in njene trdne vere. 
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 20. N E D E L J A  MED LETOM 

  
Odgovóril ji je in dejal:  

»Ni lepo jemati kruh otrokom  
in ga metati psom.«  

Ona pa je rekla:  
»Tako je, Gospod, pa vendar  
tudi psički jedo od drobtinic,  

ki padajo z mize  
njihovih gospodarjev.«  

Tedaj je Jezus odgovóril. Rekel ji je: 
»O žena, velika je tvoja vera!  
Zgodí naj se ti, kakor želiš!«  

In njena hči je ozdravela  
tisto uro. 

(Mt 15,26–28) 

 

Ne smemo izgubiti poguma in ne obupati, 

ko nas prizadenejo težke življenjske 

preizkušnje. Bog se ne bo obrnil stran od 

naše stiske, in četudi se včasih zdi, da je 

neobčutljiv na našo prošnjo za pomoč, je 

to zato, da bi preizkusil in utrdil našo 

vero. To je jasno nakazano tudi v 

današnji evangelijski pripovedi o 

kanaanski ženi, ki jo Jezus v prošnji, naj 

pomaga njeni hčerki, najprej zavrne, 

nazadnje pa jo le usliši.  

Ta evangeljski dogodek nam pomaga 

razumeti, da je za vse potrebno rasti v 

veri in okrepiti naše zaupanje v Jezusa. 

Pomembno je vsak dan hraniti svojo vero 

s pozornim poslušanjem Božje besede, 

obhajanjem zakramentov, osebno 

molitvijo in dejavno ljubeznijo do 

bližnjega. 
 

 
 

Jezus se v današnji evangeljski pripovedi 

pomika proti poganskim krajem. Neka 

Kanaanka pride iz poganskega področja, 

da bi se srečala z Jezusom da bi ga rotila 

in prosila, naj ozdravi njeno hčerko. 

Za celotno pripovedjo se skriva posebna 

problematika: Pod katerimi pogoji so 

lahko pogani del ljudstva, ki se zbira okoli 

Jezusa? Ali morajo morda Judje, ki so prvi 

sestavljali to ljudstvo, poganom vsiliti 

svoja stara izročila, ali pa vera poruši 

vsako razlikovanje med kristjani 

judovskega izvora in pogani, ki postanejo 

kristjani? 

Ko je Matej pisal svoj evangelij, je bil 

sicer ta problem že rešen. Vendar ta 

pripoved pričuje o težavi, ki so jo čutili na 



začetku, in kako so jo razrešili, tako da so 

posnemali Jezusa. S tem smo pokazali 

razlog, zakaj je bila ta prelepa pripoved 

ohranjena. Potrebno pa je obrniti 

pozornost prav na ženo, ki je pred 

Jezusom. Pred nami je mama, ki je 

pogreznjena v trpljenje. Vsaki mami 

govori, kaj pomeni verodostojno in do 

junaštva živeti svoje materinstvo. 

Kanaanka je dejal: »Gospod, Davidov sin, 

umisli se me! Moj hčer zelo muči hudi 

duh.« Iz teh besed zveni prava in pristna 

vera: Jezusa razglaša kot Davidovega 

sina, kar pomeni, da ga priznava kot 

»Mesija«, ki je bil obljubljen Izraelu; še 

več, v Jezus vidi Odrešenika in ga 

razglaša za Gospoda. V tem naletimo na 

vero učencev, ki v Matejevem evangeliju 

Jezusa vedno imenujejo tako, razen Juda, 

ki te pravice nima, ker je izdajalec. Imajo 

pa jo Kanaanka, poganski stotnik in dva 

slepa, katerih vera je poudarjena. Samo 

tisti, ki veruje, ga lahko kliče kot Gospoda 

– … in zasluži njegovo milost, kot je je 

bila deležna Kanaanka. 
Po: M. Galizzi, Evangelij po Mateju 

 

Omrežen in zapleten v 

navidezni svet 
 

Stvarnik resničnega sveta,   

tebi prinašam, kar spremljam po internetu:  

mnoge besede, prave in napačne,  

mnoge ljudi – bližnje in oddaljene,  

mnoge strani – pomembne in nepomembne,  

mnoge podobe – o veličini in podlosti ljudi. 
 

Kjer sem se pustil preveč omrežiti, me reši. 

Kjer so slike ranile moje srce, me ozdravi. 

Kjer me je zapeljal navidezni svet, me vodi 

v resničnost. 
 

Podari mi, da bi znal razlikovati med 

navideznim in resničnim svetom,  

da bi pametno izbiral, kar se ponuja,  

da bi se znal upirati z močjo lastnega 

mnenja,  

da bi v pravi meri uporabljal, kar mi 

podarjaš –  

in da bi pogumno živel svoj vsakdan s teboj. 

Amen. 
Georg Lengerke 

 
 

 

Novi venčki za Marijo pri Sv.Križu 

 

Da ustvarjalnost naših vernih ljudi res 
nima meja, dokazuje ponudba, ki 
smo jo prejeli, da gospa Milka 
Marković olepša venček okrog Marije 
v kapelici pri cerkvi Sv.Križa. Tako je 
uresničila svojo željo, da na sebi 
lasten način s pomočjo prijateljic in 



mame ozaljša ter na novo splete 
priljubljen venček iz barvnega krep 
papirja. Rečeno, storjeno. Nov 
venček je tako nastal tudi okrog kipa 
Marije v cerkvi.  
Za spomin na tole dobro delo 
objavljamo sliko obnovljenega venca 
z gospo Milko.         
        Hvala za tako lepo velikodušno 
potezo in ustvarjalnost.  
Ponosni smo, da tudi v sedanjem 
času mnogi čutijo vso lepoto 
povezanosti z Marijo in kaj 
samoiniciativno naredijo za skupno 
dobro. Naj dobri Bog po Mariji 
blagoslavlja vse njihovo delo ter 
njihove družine.     (Z.M.) 

 

  ZGODBE S SEMENI 

UPANJA,  Božo Rustja 
 

Branje Svetega pisma. Neki pobožen mož 
je prišel k župniku in mu povedal: 
»Gospod župnik, pravkar sem že petič 
prebral celo Sveto pismo.« Župnik se je 
zazrl vanj in mu odgovoril: »Ni 
pomembno, kolikokrat si šel ti skozi Sveto 
pismo, ampak to, kolikokrat je šlo Sveto 
pismo skozi tebe!« 
 

Koristen prod. Neki človek se je sprehajal 
ob reki. Naenkrat je zaslišal glas, ki mu je 
dejal: »Poberi nekaj kamenčkov s proda in 
jih položi v žep in jutri boš vesel in 
žalostne obenem.« Mož je ubogal. Stopil 
je na prod in pobral nekaj lepih 
kamenčkov in jih dal v žep. Naslednji dan 
je segel v žep in tam našel diamante, 
rubine in druge drage kamne. Bil je vesel 

in žalosten obenem. Vesel, da je pobral 
kamenčke, žalosten pa, da jih ni pobral še 
več. Podobno je z Božjo besedo.  
 

Bolečine minejo, lepota ostane.  
Leta 1954 je v starosti 86 let umrl veliki 
francoski slikar Henry Mattisse. Zadnja 
leta svojega življenja je umetnik opešal in 
roke ga niso več ubogale. Bolele so ga, če 
je samo prijel za čopič. Toda nadaljeval je s 
slikanjem. Med prste je dal blago, da bi 
trdneje držal čopič in mu ne bi padel iz 
rok. 

Nekoč ga je nekdo vprašal, zakaj se tako 
muči. Zakaj nadaljuje s slikanjem, ko pa 
ima tako velike bolečine. Slikar je 
odgovoril: »Bolečine minejo, lepota 
ostane.« 
 

 

Za konec še vic 
 

Pride ljubljančan h korošcu na obisk in vidi 

lepo jablano. Odloči se, da bo splezal nanjo. 

Takrat pa pride korošc, opazi nekoga na svoji 

jablani in jezno zavpije: "Hej, kaj pa devaš 

tam gori !?" 

Pa mu odgovori ljubljančan: "Nič ne devam 

gor, samo doli jemljem !" 
 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc.si 
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