
MAŠNI NAMENI  župnij  PZD/ od 23.avgusta do 30.avgusta 2020 
  

21. 
NAVADNA 
NEDELJA  

 

23. avgust   

8.00 
8.00 

 
9.30 

 
9.30 

11.00 
11.00 

Č – † SLAVICA REK  
ŠT – † JERNEJ HOSNAR, IGNAC PLANTEV in MARIJA PLANTEV – 1.obl. -r  
         † IVAN VOŽIČ – 10.obl. -r   
ŠP – † TILEN BOŽIČ - osmina  
         + TEREZIJA GNAMUŠ in ++ DOLANČEVI - r 
D –  † MILAN LAMPRET    
L – † PETER, HILDA, sin PETER ter VLADO ROTOVNIK in PAVEL KOJZEK      
O – † IVAN in MOJCA KARNIČNIK                                                       

 

  Ponedeljek 
24.avgust 

Jernej, apostol 

 

7.30 
18.00 

 

D – PO NAMENU 
Č –  † AMALIJA MORI  
                

Torek   
25.avgust 

Ludvik, kralj 

18.00 
18.30 

Č – † ANTON in KRISTINA ČEVNIK 

D – † LUDVIK PUŠNIK  
       

Sreda   
26.avgust 

7.30  
8.00 

D – † MARICA NEČIMER  
Č – PO NAMENU         

Četrtek   
27.avgust 

Monika, mati 
Avguština 

 
18.00
18.30 

 
Č – PO NAMENU 

D – † DANICA LANGBAUER – 30.dan                 

Petek   
28.avgust 

Avguštin,cer.uč. 

9.00 
18.00
18.30 

Križ – V DOBER NAMEN   
Č – † MARJANA in AVGUST VAVČE 
D – † MATKO KAVTIČNIK – 1.obl. in IRMA KAVTIČNIK -r      

Sobota   
29.avgust  

Muč.Jan.Krst. 

11.00 
11.00
18.30 

Križ – V DOBER NAMEN in ZDRAVJE /krst Klaris/  
D –  blagoslov križa  
D – nedeljska večerna maša: † starši KORDEŽ in sinovi    

  
22. 

NAVADNA 
NEDELJA  

 

30. avgust   

8.00 
8.00 
9.30 

 
9.30 

11.00 
11.00 

Č – † MARICA PEČOLER – 3.obl. in spomin MARIJA GRILC   
ŠT – † MARIJA VRBAČ    
ŠP – † PAVEL REČNIK – 2.obl. – r  
         †  PEHARJEVI   
D –  † ANTON JERČIČ in MARIJA KRIŠTOF      
L – † KATARINA LIPOVNIK       
O – † KRISTINA KANONIK                                                        

                                                                                                                         

 Duhovna misel: Polovica poletja je 

že za nami. Številni ste se že vrnili z dopusta 
ali počitnic. Dnevi postajajo vedno krajši. 
Stvarstvo pozna svoj ritem: rast, zorenje, 
prinašanje sadov in končno odmiranje In 
ponovna prebuditev narave spomladi. To je 
prispodoba za naše zemeljsko bivanje. Tako 
se lahko vprašamo, kaj raste na polju našega 
življenja, kakšni so sadovi? Ali prinašajo ti 
sadovi blagoslov našim soljudem in božji 
slavi? 

Tisti, ki v svojem življenju spozna 
Kristusa, navadno spremeni tudi svoje 
življenje. Najvažnejše vprašanje pa je gotovo, 
kaj mislimo mi sami o Jezusu. Tako nam 
Jezus vsem postavlja vprašanje: Kaj pa ti 
praviš, kdo sem jaz? Kaj praviš na svojem 
delovnem mestu o meni? Kaj praviš svojim 
sosedom, svojim sodelavcem? Kaj praviš s 
svojim življenjem, kdo sem jaz? Kako pričaš 
za Jezusa? Kako živiš za Kristusa? Spremeniti 

se zaradi Kristusa!!   (F.Kraner) 



Številka 33     23.avgust 2020  
 

 21. N E D E L J A  MED LETOM 
Dejal jim je:  

»Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Simon 
Peter je odgovóril;  

rekel mu je: »Ti si Kristus,  
Sin živega Boga.«  

Jezus pa mu je dejal:  
»Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti tega ti 

nista razodela  
meso in kri, ampak moj Oče,  

ki je v nebesih.  
Jaz pa ti povem: Ti si Peter, 

Skala, in na tej skali  
bom sezidal svojo Cerkev  

in peklenska vrata  
je ne bodo premagala.  

Dal ti bom ključe  
nebeškega kraljestva;  

kar koli boš zavezal na zemlji,  
bo zavezano v nebesih;  

in kar koli boš  
razvezal na zemlji,  

bo razvezano v nebesih.« 
(Mt 16,15–19) 

Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva; in 

kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v 

nebesih; in kar koli boš razvezal na zemlji, bo 

razvezano v nebesih. Mt 16,19 

 

Brez spovedi bi Cerkev morda imela več 

pripadnikov; ta zakrament imajo v 

želodcu mnogi ljudje. 

Vendar to ne bi bila več Jezusova 

Cerkev. 

Rekli boste: »Ali ni dovolj, da priznam 

svoje grehe Bogu in ga prosim 

odpuščanja? Zakaj bi moral povedati 

svoje grehe nekemu človeku, ki je takšen 

kakor jaz, če ne še slabši?« 

Priznati grehe in prositi za odpuščanja 

Boga je potrebno in nujno. Vendar vse 

ostane v naši notranjosti, za našo osebno 

rabo. Poklekniti pred človekom pomeni 

povedati vsem: »Grešnik sem. To vidite. 

Če sem grešnik, moram odpustiti drugim, 

ne smem ravnati tako, kakor je ravnal 

neusmiljeni služabnik« Zakrament sprave 

nam omogoči, da črpamo iz izvira 

usmiljenja, in nas spremeni v vodnjake 

usmiljenja. 

Oblike in načine opravljanje 

spovedi je treba očistiti, obnoviti 

in posodobiti, kakor se je zgodilo 

že nekajkrat v zgodovini Cerkve, 

toda njene značilnosti »vidnega 

znamenja« se ne bomo smeli 

nikoli dotakniti. 

»Ampak težko je videti Jezusa v 

duhovniku!«  

Ga je morda lahko videti v koščku 

kruha, v vodi, v olju pri drugih 

zakramentih? 
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 



Nekaj krepkih besed Gregorja Čušina: 

SKRB ZA TELO 
 

Si že kdaj razmišljal, da je poletje čas, ko 
se najbolj posvečamo svojemu telesu? Že v 
pripravah na poletne mesece mnogi 
začnejo s pospešeno telovadbo, s 
posebnimi dietami in še s čim, zgolj zato, 
da bo njihovo telo v kopalkah primerno in 
lepo. Pa tudi poletni modni trendi, ki zaradi 
vročine napovedujejo bolj razkrivanje kot 
pokrivanje, nas tako, hočeš–nočeš, prisilijo 
v intenzivnejše ukvarjanje s telesom, vse 
od že omenjene telovadbe pa do solarijev 
in raznoraznih krem in 
kremic za lepšo polt. 
Pa da ne bom ostal le pri 
modi in lepoti, že samo 
zdravje ali zgolj uživanje v 
športu ljudi ‘sili’ v plezanje, 
na treking, na kolo, na 
rolerje, v bazene, v čolne, 
v morske globine in 
zemljepisne širine in 
daljine … Skratka: Vse za 
telo! Seveda je v ozadju 
vsega tega (ali pa morda 
celo v ospredju) skrb za 
duha. 
Pa nikar ne misli, da zgolj 
bentim in obiram kislo 
grozdje. Če si me že kdaj videl, si lahko 
zapazil mojo ‘zemljepisno širino’ in tako 
veš, da nisem kakšen strasten pristaš 
aktivnega športa. Zapažam le, da pretirano 
ukvarjanje zgolj s telesom kaj hitro pripelje 
do telesnosti, celo do mesenosti. Naše telo 
pa je vendarle, kot je zapisal sveti Pavel, 
tempelj Božjega Duha! (1 Kor 3,16). In tako 
se, malo za šalo, lahko pohvalim, da s 
svojo ‘kilažo’ Svetemu Duhu zidam kar lepo 
katedralo! Tako nam Cerkev v svoji 
nezmotljivi modrosti, sredi vročih poletnih 
dni ponuja velik svetek: Veliki šmaren! 
Marijino vnebovzetje! Svetek, ki ima svoje 
korenine menda že v petem stoletju, kot 
versko resnico pa ga je razglasil Pij XII leta 
1950! Svetek, ki nam prav tako spregovori 
o telesu. O telesu, ki je nosilo Božjega 
Sina! O telesu, ki ni doživelo trohnenja! O 
telesu, ki je bilo vzeto v nebo! Kar mi govori 

in me nagovarja, da je tudi moje telo sveto 
in ustvarjeno za nebesa!  
Preljuba sestra, dragi brat v Kristusu! Bog 
se ne meni ne za meje telesa ne za meje 
razuma, a daleč od tega, da bi bil zato 
breztelesen ali brezumen. Zdravo telo še ni 
pogoj za zdravega duha. Zdrav duh, ali če 
hočeš: Sveti Duh, pa je pogoj za zdravo 
življenje, pa če mu v domovanje ponujaš 
malo razrušeno kapelico ali pa veliko 
baziliko! 
Obilico Marijine ponižnosti in objem 
Svetega Duha ti želim v teh vročih dneh! 

 

LEPI DNEVI 

 

Za mnoge so počitniški dnevi 

prav tako obremenjujoči 

kot živčni vsakdan, 

kateremu bi radi pobegnili. 

Če greš na dopust, 

izklopi svoj vsakdanji ritem. 

Poišči si raj za počitek, 

pa ne predaleč od doma. 

Nikjer ne boš našel takšnega raja, 

če ga že ne nosiš v svojem srcu. 

Ves balast odvrzi od sebe: 

skrbi, zaskrbljenost, jezo, 

vse prepire in tarnanje. 

Naredi si lepe dneve! 

Naj te porjavi sonce, 

če se v porjaveli koži bolje počutiš. 

Samo ne opeči se! 

Predvsem pa se veseli, 



kot otrok se čudi svetlobi in soncu, 

ljubezni in življenju. 

Dopust ti naj prinese lepe dni, 

ki ustrezajo tvojim željam, 

lepe dni zate in za tvoje bližnje. 
 

Po: P. Bosmans, Živi vsak dan 

 

Ko bo tudi nam nekoč bila zadnja ura, 
ali bo prišla Marija po nas? Gotovo, 
če ostanemo njeni otroci. Še nikoli ni 
bilo slišati, da bi se kdo pogubil, ki je 
Marijo zvesto častil. 
Marija, pod tvoje varstvo pribežimo. 
Pomagaj bednim, ščiti malodušne, 
skrbi za šibke. Stoj ob strani 
služabnikom oltarja, prosi za žene, 
pusti, da vsi, ki te slavijo, izkusijo 
tvojo pomoč. Prosi za nas, o sveta 
Božja Porodnica, da postanemo 
vredni obljub Kristusovih. 

 

bl. Anton Martin Slomšek 
-----------------------------------------------------------  

OZNANILA 
Kakor je razvidno iz poročil, se bo šolsko leto 
normalno začelo za vse otroke. Zato bomo s 
prijavami za verouk (po triadah) začeli tudi 
mi v septembru. Kmalu bodo znani urniki in 
upam, da bomo kakor lani, tudi letos izpeljali 
po našem programu, ki smo si ga zadali v 
preteklosti in ste ga sprejeli. V prihodnji 
številki bodo urniki vsaj delno že znani za 

nekatere nižje razrede. S prvoobhajanci v 
Šentjanžu pa začnemo že kar v začetku. 
Starši bodo pravi čas obveščeni. Prvo 
obhajilo bo predvidoma zadnjo nedeljo v 
septembru.  
---------------------------------------------------- 
Patru Milanu Bizantu se ob današnjem 
slovesu dela v naših župnijah iskreno 
zahvaljujemo za vse dobro, kar nam je dal in 
tako pomagal graditi božje kraljestvo.  
 

Za dobro voljo:  Večerja za dva 
 

“Mati Tereza umre in pride v nebesa. Bog jo 
sprejme z odprtimi rokami in jo vpraša, ali je 
lačna. 
Mati Tereza odgovori, da bi z veseljem nekaj 
pojedla. Bog vzame pločevinko tune in kos 
rženega kruha ter ga začne deliti. 
Medtem ko mati Tereza in Bog jesta svoj 
skromni obrok, mati Tereza pogleda v pekel 
in vidi, da v peklu mažejo zrezke, jastoge, 
fazane in celo pecivo. Radovedna, vendar 
spoštljiva do Boga, ostane tiho. 
Naslednji dan jo Bog ponovno povabi h 
kosilu. Spet sta jedla tuno in ržen kruh. Mati 
Tereza ni mogla skriti svoje radovednosti in je 
spet pogledala v pekel. 
Videla je, kako se mastijo v obilnih obrokih 
jagnjetine, purana, divjačine in okusnih 
sladic.Spet se je zadržala in ni nič omenila. 
Tretji dan je bila ponovno na vrsti tuna. Mati 
Tereza je ubogljivo rekla:”Bog, zelo sem ti 
hvaležna, da si me sprejel v nebesa in da sem 
tukaj s teboj, ampak že tri dni žvečiva tuno in 
kos rženega kruha, medtem ko v peklu jedo 
kot kralji. ‘’Ne razumem.” je zavzdihnila. 
Bog zavzdihne in reče: 
“Rezka, bodiva iskrena, a se za dva sploh 
splača kuhat?”  
--------------------------------------------------------------------- 
 

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