
MAŠNI NAMENI  župnij  PZD/ od 20.septem. do 27.septembra 2020 
  

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.  
ŠP – † MAKS in KAREL PROJE ter FRANC in JOŽICA KOPRIVNIKAR /krst/ 

D – † MARIJA KRIŠTOF         
L – † MATEVŽ KRESNIK 

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

 

  Ponedeljek 
21.september 
Matej, apostol  

 

18.00
18.30 

 

Č – † AMALIJA in MARTIN MORI  
D – † MIRAN PRAVDIČ                     

Torek   
22.september 

  

 16.00 
18.30 

L – † IVAN MUŠ  /PO NAMENU  
D – † NEJC BREČKO – 1.obl.          

Sreda   
23.september    

 
7.30  

 
D – ZA ZDRAVJE     

Četrtek   
24.september 
A.M.Slomšek  

17.00
18.00 
18.30 

L – † DANICA RUS - osmina 
Č – † URŠKA KLEMEN     
D – † MARJAN BAN – 5.obl.                       

Petek   
25.september  

9.00 
17.00 
18.30 

Križ – ZA ZDRAVJE NA DUŠI in TELESU 
L – † PAVEL GLINIK - osmina   
D – † BORIS GREBENC            

Sobota   
26.september    

11.00
14.00  
18.30 

Č – PO NAMENU in ZA VSE RAJNE SOR. /krst/ 
ŠT – spoved prvoobhajancev, staršev   
D – nedeljska večerna maša: ZA ZDRAVJE in BLAGOSLOV PRI DELU     

  
26. 

NAVADNA 
NEDELJA  

 

27.september 
Slomškova 

nedelja    

8.00 
8.00 

 
 

9.30 
 
 

9.30 
10.30 

 
11.00 

Č – † KLANČNIKOVE         
ŠT – † JOŽE SGERM -9.obl. – r 
        † BARTOVI – r 
 † STANKO KAŠMAN – 3.obl., JANEZ PETREJ ter NEŽKA in MATEVŽ RUS 

!!! ŠT – † FERARIČ in SOR. 
              † MILKA VRHOVNIK 

             † MAKSIMILIJAN MAROT in †† ROŽIČEVI 
D – † ALOJZIJA -20.obl. in MIHAEL ŠKRATEK /krstna nedelja/          
Šempeter (pred cerkvijo): PRVO OBHAJILO – maša PO NAMENU ZA  
                                            DRUŽINE PRVOOBHAJANCEV 
L – † ANTON PESIČER – 11.obl.                  

                                                                                                                         

 Duhovna misel:   

Bog ima drugo tarifo. On 

postavlja naša merila na glavo. Pred 

njim so vsi ljudje enaki. Toda vsak 

človek ostane nekaj posebnega.                                 

Bog ima drugo tarifo. Kaj koristi 

človeku, če si ves svet pridobi, svoje 

življenje pa zapravi? 

Bog ima drugo tarifo. Pri 

njem se izidejo vsi računi. Iz minusa 

nastane plus. Življenje v polnosti. 

 

Znamo po božji logiki tudi 

mi misliti in delovati? 

Prav bi bilo, ja.!!! 
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 25. N E D E L J A  MED LETOM 
  

Odgovóril je  
enemu izmed njih:  

»Prijatelj, ne delam ti krivice.  
Ali se nisi pogodil z menoj  

za en denarij?  
Vzemi, kar je tvojega,  

in pojdi!  
Hočem pa tudi temu 

zadnjemu dati kakor tebi.  
Ali ne smem storiti s svojim,  

kar hočem?  
Ali je tvoje oko hudobno,  

ker sem jaz dober?«  
Tako bodo poslednji prvi in prvi poslednji.  

(Mt 20,13–16) 

 
Ti zadnji so 
delali eno uro in 
si jih izenačil z 
nami, ki smo 
prenašali težo 
dneva in 
vročino. 
(Mt 20,12) 

 

»Kaj vendar mislijo nedeljski kristjani, ki 
ne poznajo Pridigarja in ne znajo moliti 
psalmov?« mrmrajo »najbolj zavzeti« 
kristjani. 
»Kaj vendar mislijo tisti kristjani, ki ne 
preživijo vsaj tedna na leto na 
poglobljenih duhovnih vajah v kakšnem 
znamenitem samostanu?« mrmrajo 
nobel kristjani. 
»Kaj vendar mislijo tisti kristjani, ki po 
večerji ne prihajajo na župnijska 
srečanja, ki jih ne moreš razumeti, če 

ne postaneš naš član?« mrmrajo 
večerni kristjani. 
Poznam duhovnike, ki opravijo 
velikonočno vigilijo v župniji kar se da 
na hitro, da tečejo opravit drugo, triurno 
s kakšno »drugo skupnostjo« ...  
 

Jaz sem na strani gospodarja 
vinograda. Rad imam nedeljske 
kristjane, ki zamudijo mašo, ker se je 
otrok v zadnjem trenutku polulal v 
hlačke, pa so vendarle prišli. 
Kristjane, ki po večerji ne morejo od 
doma, ker morajo zjutraj vstati ob petih 
in iti na delo, ki ga z največjo vnemo 
opravljajo. 
Kristjane, ki jih vsi občudujejo in cenijo, 
ker so dobrosrčni, pošteni, velikodušni, 
vedno pripravljeni pomagati.  
In to tam, kjer živijo in delajo. Kjer 
izpričujejo pristno Božjo ljubezen in 
dobroto. 

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

Molitev: 

Pravični Bog, 

ko si dal prvemu delavcu 

prav toliko kot zadnjemu, 

si nam pokazal, 

da so tvoja pota daleč od naših poti, 

kakor je nebo visoko nad zemljo. 

Odpri naša srca 

modrosti tvojega Sina, 

da bomo z veseljem 

posvetili vse svoje moči 

delu za tvoje kraljestvo. 

Po Kristusu, našem Gospodu. 

Amen. 
 



Dobro na nasprotni strani 
 Razmišljanje s. Emanuela Žerdin  
 

Kristjani 21. stoletja živimo med ljudmi, 

ki niso vsi verni, a mnogi raje kot 

tradicionalna verstva krščanske Evrope 

proučujejo in meditirajo na vzhodni 

način, ali pa se sploh ne ukvarjajo z 

vprašanjem o smislu življenja. 
 

Današnji čas ni obremenjen samo s 

koronakrizo in pandemijo, doživljamo 

tudi drugačen boj, boj proti vsem 

vrednotam, ki so zaznamovale našo 

zgodovino. Ta boj postaja vse bolj 

nestrpen, poln pozivov k sovraštvu in 

obenem ljudi na naši strani sili h graditvi 

vse močnejšega obrambnega zidu, da se 

lahko za njim skrijemo in preživimo. 

Kako se torej srečevati s svojimi 

nasprotniki, s tistimi, ki se ti že od daleč 

posmehujejo in jih moti že to, da sploh si, 

da obstajaš? 
 

Jezus svoje nasprotnike ni premagoval z 

nasiljem, preklinjanjem, sovražnim 

govorom in protesti. Premagoval jih je s 

svojo dobroto in ljubeznijo, na njih je 

gledal z Božjimi očmi, ki nikoli ne delijo 

ljudi na »naše« in »vaše«, ozdravljal je 

bolnike ne glede na narodnost in versko 

pripadnost. 
 

 Ko so v letu 2015 k nam v ogromnem 

številu prihajali migranti, sem se, ko sem 

delovala med njimi, nehote spraševala: 

Ali je Bog tudi med migranti? Odgovor 

sem dobila, ko sem videla, kako je mlad 

policist stari muslimanki obul čevlje na 

ranjene noge, ali ko mi je gospod, Bog ve 

od kod, poljubil roke, da se zahvali za 

pomoč … 
 

Danes, v napeti situaciji protestov in 

sovražnih govorov ene strani naroda proti 

drugi strani istega naroda, se spet 

sprašujem: Ali je Bog tudi med našimi 

nasprotniki, med protestniki, med onimi, 

ki nas prezirajo? In spet mi življenjske 

izkušnje govorijo, da je Bog tudi med 

njimi. In če je tako, potem je med njimi 

tudi kaj dobrega, neki otok, kjer bi se 

lahko srečali, se ogovorili in se sprejeli. 

Slovenske redovnice imajo izkušnjo iz 

nekdanje skupne domovine, ko so jih, 

pregnane iz enega kraja v drugega, v 

okvirih istih meja in zakona sprejeli 

ljudje, ki niso bili katoličani, mnogi niti 

kristjani, in še danes imajo med njimi 

svoje prijatelje … 
 

V situaciji, ko se že sama misel o spravi 

zdi le fantazijska želja, lahko kristjani 

začnemo iskati dobre strani tudi med 

našimi nasprotniki. Verjamem, da je med 

kričavimi protestniki veliko dobrih ljudi, 

samo da tega v zmedi, ki jo ustvarjajo, ne 

vidimo in ne zaznamo. Dobro na 

nasprotni strani je, potrebno ga je le 

najti in se z njim boriti proti 

izključevanju in pozivom na smrt. 

Dobro namreč povsod enako deluje – 

ljudi osrečuje, jih ceni in spoštuje in 

jih naredi bolj dragocene, svetle in 

prijaznejše, pripravljene sprejeti vse 

ljudi okrog sebe. 
 

Poiskati dobro med svojimi 

nasprotniki je nekaj, kar lahko naredi 

vsak, ki veruje v Jezusa, ki je celo na 

križu molil za svoje mučitelje: »Oče, 

odpusti jim, saj ne vedo kaj delajo!« 



ANDREJNIKOV KRIŽ 

Čudoviti dan se je naredil 14.9.2020, na praznik 

Povišanja Svetega križa, ko smo z veseljem in 

hvaležnostjo v srcu odpeljali izpred župnišča v 

Dravogradu povsem novi križ, ki bo nadomestil 

dosedanji Andrejnikov križ. Tega je povsem dodelal 

čas, saj je omagal pod težo vremenskih sprememb. 

Župnik je aktiviral Bertija Pečnika ki je potrdil 

domnevo, da je križ v tako slabem, preperelem stanju, 

da ga nima pomena obnavljati. Odločil se je, da po 

merah starega izdela povsem novega. Daroval je tudi 

svoj les zanj. Danilo Gorišek je z umetniško roko 

restavriral korpus Kristusa ter ga namestil na novi 

izdelani križ. Delo obnove strehe nad križem je 

opravil upokojeni krovec Mihael Pšeničnik iz Libelič.   

Andrej Salčnik je izdelal okovje podstavka.  

Prazničen dan Povišanja Svetega križa smo izbrali za 

postavitev in blagoslov. Potrebno je bilo izkopati 

luknjo, odstraniti nekaj vejevja, zabetonirati križ ter 

križ še postaviti. Mojstri, ki so ga pomagali obnoviti, 

so skupaj z župnikom tudi to delo postavitve opravili. 

Na koncu uspelega dela, pa smo križ še blagoslovili. 

Blagoslov povsem novega križa je opravil župnik Igor. 

Spremljalo ga je petje in zahvala vsem, ki so pomagali 

pri obnovi in blagoslovu.                             Z.M. 

 

VEROUK 
V tednu pred nami začnemo z veroučnimi 

urami po razporedu. Razpored najdejo 

starši na internetni strani PZD. Važno pa je, 

da starši in otroci vedo za ime skupine v 

kateri so bili. Te skupine nadaljujejo 

letošnji verouk v enaki sestavi. Razen 

seveda prvih razredov in birmancev.  

Tudi pri verouku se bomo ravnali po 

priporočilih NIJZ. Otroci naj imajo maske s 

seboj. 

Hvala staršem, ki ste svojega otroka vpisali 

k verouku, poravnali veroučnino ter za 

delovne in liturgične zvezke. Zdaj pa 

pričakujem, da se bodo otroci zbirali tudi k 

nedeljskim mašam. Vabim vas starši, da 

doma vpeljete večerno molitev drug za 

drugega v veroučni skupini.(glej dopis)  
 
 

»Domača naloga«, vaja za ta teden: 
Na jezo, ki se iz preteklosti porodi v tebi, 

odgovori s ponavljanjem besed: »Odpuščam 

ti.« »Odpusti ti meni« … 
 

 

Farani Šempetra. Prihodnja nedelja bo 

maša, namesto v Šempetru, v Šentjanžu ob 

9.30, da lahko starši pripravijo vse za prvo 

obhajilo, ki pa bo ob 10.30 zaradi ukrepov 

NIJZ zunaj cerkve. (v primeru dežja pač noter z 

omejenim številom udeležencev)  

Hvala za razumevanje. 
 

Darovanja: Na prvo nedeljo v mesecu ste 

darovali za potrebe župnije-ofer:  

Dravograd 180 €, Črneče –ni podatka, Libeliče – 

ni podatka, Ojstrica – 34 €, Šempeter 84 €, 

Šentjanž 108 €. Hvala za darove. 

za konec 
 NESPORAZUM – »In kako si se ti spoznal 
s svojo ženo?« »Splet nesrečnih okoliščin 
in nesporazuma. Jaz sem požvižgal 
taksiju, ona se je pa obrnila!« 
 

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

 

mailto:igor.g@rkc.si

