
MAŠNI NAMENI  župnij  PZD/ od 13.septem. do 20.septembra 2020 
  

24. 
NAVADNA 
NEDELJA  

 

13.september 
    

8.00 
 

8.00 
9.30 

 
9.30 

11.00 
11.00 
19.00 
20.00 

Č – † starši KADIŠ in č.s.MARIJA     
       † VINKO RAPUC – 2.obl. 
ŠP – † LJUDMILA DOLER in rajni JURČIČEVI  
ŠT – † DRAGO VINŠEK – 1.obl.  
        † MATEJ TROP – 3.obl. – r  
D – † MATJAŽ KREVH        
L – † IVICA RING in pri hiši pomrli          
O – † MIRKO MORI   /vpis otrok k verouku/  
Prihod romarjev iz Eibiswalda k Sv.Križu 
Križ: dvojezična sv.maša na predvečer Povišanja Sv.križa                                                      

 

  Ponedeljek 
14.september 

POVIŠANJE 
SVET.KRIŽA 

 

9.30 
  

18.30 

 

Križ – † ANČKA ZABEL,FELIKS KNEZ 

              ZA ZDRAVJE NA DUŠI in TELESU 
D – † MAKSIMILIJAN MAROT                   

Torek   
15.september 
 Žalostna MB 

 18.00 
18.30 

L – PO NAMENU   
D – † ADOLF KREVH - osmina        

Sreda   
16.september 
Ljudmila,kneg.   

7.00 
8.00 

D – † ZINKA MORI – r.d.  
Č – ZA ZDRAVJE na DUŠI in TELESU           

Četrtek   
17.september  

17.00
18.00 
18.30 

D – razgovor za krst /starši+botri/ 
Č – † HANI ROZMAN – 10.obl. in TEREZIJA    
D – † LILIJANA KREMZER                     

Petek   
18.september 

  

18.00 
18.30 

Č – † MARJANA in AVGUST VAVČE  
D – † MILAN FERK          

Sobota   
19.september    

  
18.30 

Od 9.00 do 12.00 – STIČNA MLADIH v Starem trgu   
D – nedeljska večerna maša: † ZDENKO KRAJNIK -18.obl. in ZORAN   

  
25. 

NAVADNA 
NEDELJA  

 

20.september 
    

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
 

11.00 

Č – † ALBERT in METOD KOTNIK /krst/        
ŠT – † OTMAR POBERŽNIK – 12.obl. - r  
ŠP – † MAKS in KAREL PROJE ter FRANC in JOŽICA KOPRIVNIKAR /krst/ 

D – † MARIJA KRIŠTOF         
L – † MATEVŽ KRESNIK 

     † IVAN MUŠ – 2.obl.           
O – † MARIJA MORI                                                           

                                                                                                                         

 Duhovna misel:   

Osrednji stavek iz Janezovega 
evangelija se glasi: »Bog je namreč 
svet tako vzljubil, da je dal svojega 
edinorojenega Sina, da bi se nihče, 
kdor veruje vanj, ne pogubil, ampak 
bi imel večno življenje.« (Jn 3,16)  
Na praznik Povišanja Svetega Križa, je 
še posebej izpostavljen osrednji 

krščanski simbol, križ, na katerem je 
Božji Sin, Jezus Kristus uresničil 
zgornje svetopisemske besede, ker je 
iz ljubezni do človeka in vsega 
stvarstva daroval lastno življenje. 
Kadar kristjani stojimo pod simbolom 
križa, pomeni, da smo tudi mi 
pripravljeni iz ljubezni dati življenje za 
brate in sestre v Jezusu Kristusu. 
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 24. N E D E L J A  MED LETOM 
Tedaj je k njemu stopil  

Peter in mu rekel:  
»Gospod, če moj brat greši  

zoper mene, kolikokrat  
naj mu odpustim?  
Do sedemkrat?«  
Jezus mu pravi:  
»Ne rečem ti:  

do sedemkrat, ampak do  
sedemdesetkrat sedemkrat. 

(Mt 20,21–22) 
 

* * * 
Bog je namreč svet tako  
vzljubil, da je dal svojega  

edinorojenega Sina,  
da bi se nihče,  

kdor vanj veruje,  
ne pogubil, ampak bi imel  

večno življenje. (Jn 3,16)   

 

POVIŠANJE SV. KRIŽA 
 

In kakor je Mojzes povzdignil kačo v 

puščavi, tako mora biti  

povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, 

ki veruje, imel v njem večno življenje. 
 

Jn 3, 14–15 

 

Kdo je mogel vnaprej vedeti, kako se 

bo odvijala zgodovina izvoljenega 

ljudstva, kdo poznati Jezusov nastop, 

njegovo delovanje, smrt in vstajenje, 

začetke Cerkve in njen obstoj do 

danes? Čutil se je le veter, izbranci so 

slišali  njegov glas, vedeli so, da deluje 

Božji Duh – toda od kod prihaja in kam 

gre, je skrivnost. 

Podobno je z našim osebni duhovnim 

življenjem. Čutimo Božjega Duha, vemo, 

da je med nami, in mnogi dogodki 

pričajo o njegovem delovanju; pošilja 

nam ljudi, ki nas vodijo, ter nam kažejo 

pravo pot, dopušča nad nas preizkušnje in 

nam jih obrača v duhovno rast. Vemo, od 

kod vse to prihaja – od Boga, vemo tudi, 

kam gre – k Bogu, a je obenem 

skrivnostno in nedoločljivo. 

Mavrica je simbol božjega odpuščanja    (foto Igor-žpk) 



Jezus, kaj se čudiš, če zemeljski človek 

misli in čuti po zemeljsko? Saj veš, da 

niti v mislih, kaj šele zares, ne more v 

nebesa sam od sebe. V nebesa more samo 

tisti, ki je prišel od tam, Sin človekov, in 

komur on preko svojega križa pomaga. 

Pomagaj nam, zato si prišel. 
Po: F. Cerarju 

 
Odkar je prvi greh zaprl nebesa, nam je križ 
postal ključ za nebesa. Ljubi Bog deli križe 
vsem ljudem. Velike in male, težek in lažje, kot 
meni, da je za nas koristno in potrebno. 
Če nam pa križ postane pretežak in postanemo 
preveč nestrpni, potem kličimo z Jezusom: 
»Moj Bog, moj Bog, ne zapusti me! Če 
pomnožiš moje trpljenje, tedaj pomnoži tudi 
moje potrpljenje!« Kmalu bomo namreč klicali z 
Jezusom na križu: »Dopolnjeno je! Oče, v tvoje 
roke izročam svojo dušo.« In Jezus nam bo 
ljubeče zaklical: »Še danes boš z menoj v raju!« 

 
A. M. Slomšek, Zlati križ 

  

OBNOVE v farni cerkvi v 

Dravogradu 
  

V župniji Dravograd se v farni cerkvi v 

zadnjem mesecu marsikaj dogaja. Tako 

je bil zvonik cerkve očiščen ta večje 

umazanije. Dela je opravil strokovnjak za 

višinska dela in alpinist Vlado iz Radelj, 

del prednje stene pa so oprali domači 

gasilci iz PGD Dravograd. Domačim 

gasilcem gre iskrena zahvala za 

nesebično delo, ki so ga opravili. 

Nadalje smo prebarvali cerkvene klopi 

ter jih zaščitili. Naredili smo nove blazine 

na klopi. Očistili smo tudi angele na 

tabernaklju ter kipa ap.Petra in Pavla ter 

povsem obnovili oltarno menzo. Na vrhu 

oltarne menze smo namestili povsem 

novo marmorno ploščo, ki jo je darovalo 

podjetje Marmont (Kristl Adam).  

Zato velja iskrena zahvala v imenu 

župnije za ta dar marmorne plošče 

Kristlu. Bog povrni tudi prostovoljcem, 

ki so pomagali pri obnovi: Gusti 

Vertačnik, Vinko Rubhof, Avgust 

Visković, Andrej Salčnik in Rajko 

Pogorevčnik ter Rado Berdnik. Bodimo 

velikodušni pri pokrivanuju the stroškov.  
 



Molitveni dan za duhovne 
poklice na Prevaljah – 
12.september 2020 
  

Udeleženci molitvega dne iz naših župnij PZD  

 
Teden molitve ki bi naj potekal v 
mesecu aprilu se je zgodil zdaj v 
septembru od 6. do 13. septembra 
2020. Geslo tedna in molitvenega dne, 
ki je letos zaradi covida-19 nekoliko 
drugačen, je bilo: Duhovni poklic – 
zaklad v glinasti posodi (prim. 2 Kor 4,7).  
 
Lep sobotni dopoldan smo se molivci 
za duhovne poklice iz naših župnije 
dekanije zbrali na Prevaljah k molitveni 
uri in sveti maši, ki jo je vodil dekan 
Franc Brglez. S skupno, predano in 
iskreno molitvijo smo se mudili v 
razmišljanju in molitvi, da bi izprosili 
kakšen duhovni poklic.  
Posebej smo bili veseli navzočnosti 
bogoslovca Žiga, ki v jeseni pojde v 

bogoslovje ter duhovnikov, ki so vodili 
molitveno uro.  
Apostol Pavel nas vse poziva, naj se 
zavedamo, da smo glina, torej slabotni, 
grešniki. Brez Božje moči ne moremo 

iti naprej. Ta Kristusov 
zaklad nosimo v svoji 
slabotnosti, mi smo 
namreč iz gline. Kajti 
moč Boga, sila Boga je 
tista, ki rešuje, ki zdravi, 
ki postavlja na noge. To 
je stvarnost naše 
ranljivosti.  
Priznanje, da smo 
ranljivi, slabotni, krhki, 
grešniki, je stvar 
velikodušnosti. Samo če 

sprejmemo, da smo glina, bo k nam 
prišla izredna moč Boga in nam dala 
polnost, rešitev, srečo, veselje, da smo 
rešeni. In tako bomo sprejeli Gospodov 
zaklad. Na tak način bomo pripravljeni 
sprejeti Gospodov klic in bomo v njem 
srečni. Tako nas je nagovarjal dekan 
Brglez, ki je vodil somaševanje 
duhovnikov.  

  za konec 
OBLJUBA – Ko je Bog ustvarjal ženam 
može ... je ženam obljubil, da bodo lahko 
dobre, idealne može našle v čisto 
vsakem kotičku sveta. In ko je ustvarjal 
možem žene, je možem obljubil, da bodo 
našli idealne žene v vsakem kotičku 
sveta. – Potem je pa naredil Zemljo 
okroglo .  
 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc.si   

 

mailto:igor.g@rkc.si

