
 

MAŠNI NAMENI župnij PZD/od 15.septembra do 22.septembra 2019 

24. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  

15.septem-
ber 

8.00 
8.00 
9.30 

 
9.30 

11.00 
11.00 

ŠT – † LJUDMILA BARTH 
Č – † KLANČNIKOVI            
ŠP – † ANDREJ FERARIČ in SOR. - r  
         † IVANA SEŠELJ – 5.obl. 
D – † starši KORDEŽ in sinovi  katehetska nedelja in blagoslov torb 
L – † JOHI KAJZER – 3.obl.     
O – † MOJCA KARNIČNIK – 1.obl. in IVAN      

  

 Ponedeljek 
16.september 

Kornelij in 
Ciprijan, muč   

16.00 
17.00
18.30 
19.30 

DSČ – † JULIJANA PLANŠAK  
ŠP – † MILKA KNEZ r.Plazovnik in starše 
D – † ZINKA MORI, po maši seja Karitas Dravograd 
D – seja Tajništva PZD    

Torek 
17.september 

Robert 
Bellarmino,šk   

17.00
18.30 
19.00 

Ema – PO NAMENU 
D – † ŠTEFANIJA ODER – osmina 
L – MATEVŽ ZALESNIK, FRANC KNEZ in SOR. 

Sreda 
18.september   

7.30 
  

D –  † MARIJA DULER  

Maša ZA ŽIVE in RAJNE FARANE  (v Podnanosu – srečanje letnika)    

Četrtek 
19.september 

17.00
18.00
18.30 

D – razgovor za krst /starši+botri/ 

Č – † ZOFIJA GRANFOLA roj. Waltl       
D – † ZOFKA KROTMAJER   

Petek 
20.september 
Korejski muč.   

 
18.30 
19.00 

 
D –  † ZDENKO KRAJNIK – 17.obl. in ZORAN   
L – † IVAN MUŠ – 22.obl. 

Sobota 
21.september    

9.30 
11.00
17.00
18.30 

Križ – V DOBER NAMEN (krst Anže)  
L – † MIKLNOVI in PRAJZOVI (družinsko srečanje in krst Mije) 
L – ZA SREČEN ZAKON – Jure Viderman in Maja Žvikart (v Šentanelu) 
D – večerna nedeljska maša: † DAMJAN JAMNIK in ++ KREVHOVI       

25. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  

22.septem-
ber 

Slomškova 
nedelja 

 

8.00 
8.00 
9.30 

 
 
 

9.30 
11.00 
11.00 
16.00 

katehetska nedelja v Črnečah in Libeličah 

ŠT – † MARIJA PLANTEU   
Č – † MOZGANOVI     
ŠP – slovesna maša v spomin na 270 letnico posvetitve cerkve                 
 in 20 obletnico novih zvonov:  
      † KATJA JAVORNIK in SOR. (blagoslov kipa s kapelo)  
      † MAKSIMILIJAN iin KAREL PROJE ter JOŽICA in FRANC KOPRIVNIKAR 
D – † MARIJA JUNČAR – 1.obl. –r    
L – † ZORA DROFENIK  (srečanje starejših in bolnikov)     
O – † ŠTEFANIJA MATIČKO   
Beltinci: Gornja Bistrica – nadškof. praznovanje SLOMŠKOVE NEDELJE     

Misli za konec:   
Vsako življenje ima  

smisel in vsebino, če obstaja »ti«,  
ki je ljubljen in ki ljubi. 

(Jorg Zink) 
 

 

 
Pravičnost daje vsakomur njegovo  

in ne zahteva tega,  
kar pripada drugemu,  
spregleda lastno korist,  

da bi vsem zagotovila enakost. 
(sv. Ambrož) 
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24.NEDELJA MED LETOM 

---------------------------------------------- 
Duhovna spodbuda 
VEDNO ODPUŠČATI 

 

»Če te posluša, si pridobil svojega brata« 
(18,15) smo brali v evangeliju pretekle 
nedelje. Hitro se porajajo nova 
vprašanja: Kaj vključuje ta »ponovno 
pridobiti«? Samo poslušanje, to je 
spreobrnjenje tistega, ki je grešil? Mar ne 
morda s strani skupnosti, ki je prizadeta, 
tudi »odpuščanja« in »Sprave«? Gotovo 
da! Toda, ali to velja tudi za tistega, ki je 
bil osebno prizadet? Seveda, Jezus je o 
tem že veliko učil, vendar se zdi, da se bo 
k temu potrebno vrniti. Peter je hotel, da 
bi mu bilo jasno, kar je Jezus pravkar 
povedal. Preide namreč k stvarnosti in 

Jezusov nauk poosebi, ko govori o nekom, 
ki bi ga lahko prizadel. Pozabil je, da je 
Jezus tak primer že poosebil sam pri sebi, 
ko je dejal: »Če kdo                                 
reče besedo zoper Sina človekovega, to je 
zoper mene, mu bo odpuščeno« (12,32). 
Jezusova in Očetova volja sta volji 
odpuščanja. To je Peter že razumel, 
vendar pa kolikokrat je to treba storiti? 
Ali obstajajo meje? Peter poskusi z eno: 
»Do sedemkrat?« Jezus pa, ki je bolj 
usmiljen kot so bili učitelji tistega časa, ki 
so prišli do trikrat, odgovori: »Do 
sedemdesetkrat sedemkrat.« Ta odgovor 
sprevrača način ravnanja ljudi in se 
odločno upre tisti želji po maščevanju, 
katere prvi protagonist je bil stari Lameh. 
Ta namreč pravi: »Kajn bo sedemkrat 
maščevan, Lameh pa 
sedeminsedemdesetkrat.« Usmiljenje, ki je 
izraz Božje dobrote, pa neskončno 
presega vsako željo po maščevanju. 
Odpustiti je potrebno vedno!  
Ker smo usmiljenje prejeli od Očeta, nam 
ta zaupa poslanstvo, da nosimo in 
podarjamo odpuščanje. Odpuščanje, ki 
smo ga prejeli, moramo živeti tako, da 
tudi sami odpuščamo. To je potrebno 
storiti iz srca, se pravi v notranjosti. 
Pregrade morajo biti najprej podrte 
znotraj nas. Drugo pride samo po sebi.  

 

Po: M. Galizziju 

------------------------------------------------------------- 

 

Želite biti srečni za trenutek?  

Maščujte se.  

Želite biti srečni vedno?  

Odpustite. 
Henri Lacordaire  

 

   

   

 



 

Angeli na poti  
 
Odpuščanje dejansko pripada dvema 
svetovoma: človeškemu in Božjemu.  V 
razumevanju odpuščanja obstajata dve veliki 
zmoti, katerih se je treba izogibati.  
Prva obstaja v zoženju odpuščanja na čisto in 
zgolj človeško zadržanje, ki bi ga motiviral 
strah ali usmiljenje.  
Druga zmota pa je imeti odpuščanje za 
izključno Božjo pravico. Tedaj se pušča 
človeški iniciativi malo mesta.  
Odpuščanje pa se umešča na stikališče 
človeškega in duhovnega. Pomembno je 
spoštovati obe komponenti, da bi se ju moglo 
dobro artikulirati, sicer obstaja nevarnost, da 
se odpuščanju odvzame en ali drugi bistveni 
element.  

Po Jean Monbourquette 

   
Na poti k osebni in občestveni veri 

Začelo se je novo pastoralno leto 2019/20.  
Cilj pastoralnega leta je, da nam je opora v 
rasti naše vere, ki smo jo prejeli pri sv. krstu. 
To leto bo uglašeno na »birmansko 
pastoralo«.  
Zelo različni so naši pogledi na zakrament sv. 
birme. Za ene je to zaključek obiskovanja 
verouka, na žalost tudi slovo od obiska sv. 
maše in oddaljitev od občestva. Za druge je 
to del tradicije, ki je ne gre opustiti. Za tretje 
potrditev tega, kar smo prejeli pri sv.krstu. 
Na žalost je birma vse prevečkrat narobe 
razumljena: kot konec neke poti, kot slovo od 
neke izkušnje, kot nekaj, kar opravim, kot 
nagrada za zvesto prihajanje k verouku… 
Sam si želim, da bi v tem pastoralnem letu 
poskušali prav ovrednotiti ta zakrament in ga 
predstaviti kot dar, to je dar Sv. Duha, ki smo 
ga že prejeli pri krstu. Zakrament sv. birme je 
potrditev tega daru, je prošnja, da napolni 
naša srca, da bi lahko obrodili sadove. Sveto 
pismo jih našteva dvanajst: »ljubezen, 
veselje, mir, potrpežljivost, blagost, 
dobrotljivost, krotkost, zvestoba, skromnost, 
zdržnost, čistost« (prim. Gal 5, 22-23). 

Sv. birma je opora, da s prejemom tega 
zakramenta utrdim svojo vero, da ta postaja 
vedno bolj moja »osebna«. Zato je 
pomembno, da razširim svoje vedenje o veri, 
o Svetem pismu, zakramentih, o molitvi… 
Druga dimenzija, ki je prav tako pomembna v 
pripravi, pa je, da začutim, da sem del 
občestva, v katerem lahko najdem zavetje in 
oporo, pa ne samo to, ampak, da odkrijem, 
kje in na kakšen način se lahko tudi jaz 
aktivno vključim v to občestvo.  
(iz pisma nadškofa Cvikla ob začetku novega 
katehetskega leta) 

SLOMŠKOVA NEDELJA 2019 
Letos, 19. septembra, bo minilo že dvajset let 
od zgodovinskega dogodka, ko je sv. papež 
Janez Pavel II. v Mariboru, na Betnavi, razglasil 
škofa A. M. Slomška za blaženega. Prav tako je 
4.9. minilo 160 let od prenosa škofijskega 
sedeža v Maribor.  
V soboto, 14. septembra, ob 18. uri je bil v 
stolnici slavnostni koncert zbora sv. Nikolaja iz 
Litije. Na sam dan obletnice beatifikacije, v 
četrtek, 19. septembra, pa bo v stolnici, zvečer 
ob 18.30 slovesno somaševanje, ko bodo pri 
bogoslužju sodelovali učenci in zaposleni v 
Zavodu A. M. Slomška. Zanimivo dogajanje bo 
tudi v petek, 20. septembra, pri župnijski cerkvi 
Antona Martina Slomška v Košakih pri 
Mariboru, ko bo molitveni shod in bedenje pri 
spominskem križu papeževega obiska ob 
Slomškovi beatifikaciji (od 19. do 23. ure). 
V okviru letošnjih praznovanj in spominov na bl. 
škofa A. M. Slomška pa se želimo tudi hvaležno 
spomniti, da letos, 24. avgusta, mineva 100 let 
od združitve prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom. Škof Slomšek bil zagotovo prisoten 
prek Mohorjeve družbe in njenih knjig, ki so 
bile »zlati most« povezovanja Slovencev. Zato 
je letos osrednja misel praznovanja Slomškove 
nedelje »Skupaj s Slomškom čez zlati most«. 
Glavna slovesnost ob Slomškovi nedelji bo 22. 
septembra 2019  v Gornji Bistrici v Prekmurju, 
župnija Črenšovci. Tam je prva cerkev, ki je 
posvečena bl. škofu Antonu Martinu Slomšku. 
Najprej bo, ob 15. uri,  molitvena ura, nato ob 
16h somaševanje škofov in duhovnikov. 

 
 Za duhovno rast 
 



   
 

 

 
 

Jan Ridl –  Libeliče (7.9.) 
Neja Brumnik – Libeliče (14.9.)  

                    ČESTITAMO! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Štefanija Oder – Sv.Duh - Dravograd 
SPOMNIMO SE JE V MOLITVI! 

 

 
 
 

 
 

 
 

Dravograd: David Šisernik – Metka Balalan 
     Poroka v Dravogradu (Bukovje) – 14.9.2019 

 

Prosimo blagoslova za njihov zakon! 
 
 
 

 

 
 

Začelo se je novo pastoralno leto, letos 
posvečeno birmanski pastorali (več glej v 
škofovem pismu)   

 Z veroukom bomo pričeli jutri v 
ponedeljek 16.septembra in nato po 
razporedu, ki so ga starši prejeli na svoj  
e-mail naslov.  

Starši – sledite našim oznanilom tudi na 
spletni strani, kjer objavljamo skupna 
sporočila in povabila glede verouka itd.. 

 

Preteklo nedeljo ste pri mašah v župnijah  
darovali:  
Dravograd: 180 €; Šentjanž: 67 €; Libeliče: 51 €; Črneče:  40 € 
(sv.Križ 29 €); Šempeter: 36 €; Ojstrica: 34 €  

 

 

 Včeraj v soboto 14.9. je bilo na Ptujski gori 
slovesno, saj smo obhajali škofijski molitveni 

dan za duhovne poklice. Kako je bilo na 
samem dogodku bo objavljeno na naši spletni 
strani in v mesečnem glasilu Studenec. 

 POVABILO – 20. obletnica NOVIH 

ZVONOV na Šempetru na Kronski gori 

20 let mineva od 'veledogodka' na Šempetru, 
kjer so uspeli nabaviti 4 nove zvonove za farno 
svetišče in jih je posvetil kanonik Stanislav 
Lipovšek, sedanji celjski upok.škof. Z veseljem 
bi rad bil na slavju, a je zaradi Slomškove 
nedelje zadržan in vse lepo pozdravlja.  

Spominsko slovesnost na ta dogodek želimo 
obnoviti v povezavi s častitljivo 270. letnico 

posvetitve cerkve, v nedeljo 22.septembra, ko 
bo slovesna sveta maša ob 9.30. Po maši 
vabimo na prijetno druženje.  

vabi pripravljalni odbor 

12. oktobra načrtujemo srečanje mamic s 
svojimi hčerkami med 9. in 12. letom. 
Prosimo za prijave, saj je število omejeno.   
Več info najdete na 
http://www.fertilitycare.si/cudovita-princesa/ 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedeljska sveta maša na Radiu ARS 
(Slovenija) in radiu OGNJIŠČE bo v 
nedeljo 29.9.2019 s prenosom ob 
10.00 uri iz župnije Šempeter na 
Kronski gori. Vabljeni k poslušanju! 

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

 

 

 
 Oznanila 
 
 

  Poročili so se 
 

 
 Kristjani so postali 
 

 
 Umrli so 
 

http://www.fertilitycare.si/cudovita-princesa/
mailto:igor.g@rkc.si

