
                         

MAŠNI NAMENI župnij PZD/od 1.septembra do 8.sept. 2019 
22. 

NEDELJA 
MED 

LETOM  
 

1.septem-
ber 

8.00 
 

8.00 
9.30  
9.30 

11.00 
11.00  
11.00
15.00 

ŠT – ZA SREČO, ZDRAVJE in BLAGOSLOV (sor.Barth)   
         † MARIJA – obl. in JOŽE PODPEČAN   
Č – † starši KOTNIK  (MAKS in FRANCKA) ter MAKSI     
ŠP – † FRANC FERARIČ in rajni FERARIČEVI - r      
D – † ANTON JERČIČ in starši GRUBELNIK MARIJA in RUDOLF    
Sv.Duh – lepa nedelja s procesijo: † MARIJA BOŽIČ    
L – † JOŽE RAVNIKAR – 24.obl. in ŠTEFKA,MARIJA   
Križ – † STANKO LEDINEK 
Č – srečanje starejših in bolnih –  
               maša † MARICA KOS in rajni člani Karitas    

  

 Ponedeljek 
2.september 

9.00 
16.00 
18.30 

Sv.Duh – † MARIJAN ČERU 
DSČ – † VERNE DUŠE V VICAH  

Križ – † JOŽEFA HOVNIK     

Torek 
3.september  
Gregor Vel,pp 

9.30 
18.00
18.30 

Prevalje – rekolekcija dekanijski duhovnikov 
Č – ZA ZDRAVJE   
D – ŽIVI in RAJNI FARANI  

Sreda 
4.september   

7.30 
8.00 

D –  † MOJCA REMIC 
Č – † MARIJA ŠTAFUNKO  

Četrtek 
5.september  
Prvi četrtek    

17.00
17.30
18.00
18.30 

 

ŠP – † FERDO ROGER - osmina 
D – molitvena ura za duhovne poklice 
Č – † starši  VAUKAN in SOR.   
D – † MATKO KAVTIČNIK – zadušnica z osmino 

           ZA DUHOVNE POKLICE     

Petek 
6.september 

Prvi petek   

9.00 
18.30 

Križ – † HILDA in MIROSLAV ČAS 
D – † ZALA GNAMUŠ – 10.obl. ter TILČKA ŠTEFL -20.obl. in starši    

Sobota 
7.september   

  

11.00
15.00
17.00
18.30 

L – † MAKS – MIHAEL RIDL, bica MARIJA in MIHA St. /krst/          
D – poroka z mašo SEKOLOVNIK TOMAŽ – TOMAŽ JANJA  (p. Miha)  
ŠT – † ANDRAŽ  STRGAR – 30.dan       
D – večerna nedeljska maša: † starši LOČIČNIK      

MARIJINO 
ROJSTVO 

23. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  

8.septem-
ber 

8.00 
8.00 
9.30  

 
9.30 

 
9.30 

11.00 
11.00  

ŠP – † MILKA VRHOVNIK 
Č – PO NAMENU ZA ZDRAVJE      
ŠT – † BOGDAN JEHART – 8.obl. /katehetska nedelja Šentjanž in Šempeter 
         † MATEJ TROP – 2.obl. - r    in blagoslov torb/ 
D – † ROMANA GRUBELNIK – 7.obl. in KUNČEVI -r   
      † JOŽICA KOGELNIK – 1.obl.        
Križ – † FRANC REK  
L – † IVICA in ANTON RING ter umrli pri hiši    
O – † ALOJZ PAJNIK, FRANC in JURIJ STOPAR  

 

   V ponedeljek 9.septembra bo še možen vpis otroka k verouku (zamudniki) za 
vse župnije PZD. V Dravogradu od 16.-17.00 ure.  
Z rednim veroukom pričnemo 16.9.2019.   

         

         1.september  2019                                                              Številka 35 / 2019              

MISEL ZA NEDELJO 
 Lepo je, če smo povabljeni na kakšen rojstni dan, družinski praznik ali kakšno 

prireditev. Povabljeni se navadno čutijo počaščene in se veselijo, da nekdo misli 
nanje. Da smo mi povabljeni k božji službi, se lahko zahvalimo za to povabilo. Kristus 
Gospod nas je povabil. On je naš gostitelj. 

Na kaj moramo paziti, ko smo povabljeni, nam govori današnji evangelij. Po 
Jezusovem zgledu delamo, če sedaj pred Bogom in drug pred drugim priznamo, da 
smo slabotni in grešni ljudje, in vedno znova potrebujemo odpuščanje.  

Jezus zahteva od svojih učencev, da povabijo uboge, prizadete in slepe. Od 
njih ne more človek nič pričakovati, niti ga sami ne morejo povabiti. Njihovo dobro 
delo jim lahko povrne samo Bog.                                                                         (F.Kraner) 

DUHOVNI ODMIK ZA MINISTRANTE in MLADE PEVCE 
V mežnariji pri Križu je pretekli teden 
potekal duhovni odmik za ministrante in 
mlade pevce, ki je lepo uspel. Za 16 otrok 
je bil poln molitve, igre, smeha, novih 
spoznavanj, (tudi dobre hrane-njami..) 
pogovora, bogoslužja ter povezanosti. Ob 
knjigi Ključi pripovedujejo smo spoznavali 
značajske poteze raznih poklicev, ki jih 
nismo poznali. Seveda smo 'poslušali' tudi 
papeža Frančiška, ki je odgovarjal na 

preprosta otroška vprašanja. Dve res 
odlični knjigi, sta nam torej bili v 
pomoč. Bogu hvala za prijetne dneve, 
ki so minili kot blisk. Posebej lep nam 
je bil večer, ko smo se popeljali k 
dvema kmetijama na Tolstem vrhu 
(Kvasnik in Pušnek) ter bili deležni 
njihove gostoljubnosti. Hvala 
staršem, da so svojemu otroku 
omogočili to lepo izkušnjo ter vsem 
in vsakemu, posebej mežnarci Zofiji 
za vso pomoč in skrb za prehrano.  In seveda ljubi Bog- hvala za vse!!! 
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