
MAŠNI NAMENI  župnij  PZD/ od 27.septem. do 4.oktobra 2020 
  

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 – † MILKA VRHOVNIK  
              † ANDREJ in SOR.FERARIČ ter KOŠTOMAJ - r 
D – † ALOJZIJA -20.obl. in MIHAEL ŠKRATEK /krstna nedelja/          
Šempeter: PRVO OBHAJILO – maša PO NAMENU ZA  
                                            DRUŽINE PRVOOBHAJANCEV 
L – † ANTON PESIČER – 11.obl.                  

 

  Ponedeljek 
28.september 

 Venčeslav,muč. 

 

18.00
18.30 

 

Č – † SLAVICA REK   
D – † FERDINAND KNEZ - osmina                      

Torek   
29.september 

Nadangeli  

 18.00 
18.30 

L – † ADOLF KREVH in PO NAMENU ZA ZDRAVJE   
D – † MIRKO HERMAN – 3.obl. in VOLŠAKOVI           

Sreda   
30.september 
Hieronim, škof    

7.30 
18.00  

D –  † BOŽO VIMER – 3.obl. 
Č – V DOBER NAMEN 
     

Četrtek   
1.oktober 

Terezija Det. 
Jezusa   

17.30
18.00 
18.30 

Molitvena ura za duhovne poklice 
Č – † mama TEREZIJA LESKOVEC, ANTON in MIROSLAV       
D – ZA DUHOVNE POKLICE                         

Petek   
  2.oktober 

Angeli varuhi 

9.00 
17.00 
18.30 

Križ – † starši KADIŠ in č.s.MARIJA  
L – † DANICA in FRANC RUS    
D – † ŠTEFKA SOVINC              

Sobota   
  3.oktober 

   

10.00
16.30
17.00  
18.30 

L – V DOBER NAMEN in za † SORODNIKE  /krst/  
ŠT – razgovor za starše birmanskih pripravnikov (8.razred) 
ŠT – † IVAN ZAPONŠEK  
D – nedeljska večerna maša: † MARIJA ŽLOF in ZA ZDRAVJE       

  
27. 

NAVADNA 
NEDELJA  

 

 4.oktober 
 

Rožnovenska 
nedelja    

8.00 
 

8.00 
 
 

9.30 
 

9.30 
 

11.00 
 

11.30 

Č – † FRANČEK in JOŽICA KOSTANJEVEC 
      † FRANCI EPŠEK – 22.obl. 
ŠT – † VINCENC KOŠUTNIK  
        † IVAN MERC  
        † FRANC KAC - r  
ŠP – ŽIVI in RAJNI PRVE ROŽE rožnega venca   
         † AVGUST POBERŽNIK in HELENA   
D – zahvalna nedelja: † ALOJZIJ -9.obl. in PAVLA BERTONCELJ 
                                    V ZAHVALO ZA VSE PREJETE DOBROTE v TEM LETU           
L – † MATEVŽ in POLDIKA KRESNIK 
      † FRANC KNEZ, MATEVŽ ZALESNIK in SOR.  
Urban – † ŠTEFANIJA MATIČKO                 

                                                                                                                         

 

Prihodnjo nedeljo obhajamo v Dravogradu zahvalno nedeljo. Vabljeni k zahvali.  

Leto je bogato rodilo, naj bo bogata tudi naša zahvala.  

V ostalih župnijah bomo praznovali v naslednjih nedeljah. Po razporedu.  
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 26. N E D E L J A  MED LETOM 
  

 

Jezus jim je dejal: »Resnično, povem 
vam:  

Cestninarji in nečistnice  
pojdejo pred vami  
v Božje kraljestvo.  

Janez je namreč prišel k vam  
po poti pravičnosti  
in mu niste verjeli,  

cestninarji in nečistnice  
pa so mu verjeli.  

Vi ste to videli in se tudi  
pôtlej niste skesali,  
da bi mu verjeli.« 
(prim. Mt 21,31–32) 

 

Cestninarji in nečistnice pojdejo 
pred vami v Božje kraljestvo.   
(prim. Mt 21,31) 

 
Jezus, ta zgodba o prostitutkah 
(nečistnicah) in oderuhih, ki bodo šli 
v Božje kraljestvo pred nami, 
poštenimi ljudmi, me sploh ne 
prepriča. 
Nekaj mi povej: so bile prostitutke v 
tvojem času tako nesramne kakor 
tiste, ki množično postajajo na 
priključkih mestnih obvoznic in 
zaradi katerih je postalo življenje v 
predmestnih četrtih nemogoče? 
In oderuški cestninarji v tvojem 
času so bili takšni kakor današnji 
oderuhi? Kakor razpečevalci drog, 
mafijci, ugrabitelji, podkupljenci, ki 

onesnažujejo politiko in javno 
upravo? 
Ali imajo taki ljudje res prednost 
pred tistimi, ki se zadovoljijo z 
življenjem brez posebnega  

naprezanja za dobro, toda tudi 
brez težkih padcev v zlo? 
 

»Dobro prisluhni temu, kar pravim,« 
mi odgovoriš. »Prostitutke in 
oderuhi pojdejo pred vami ne zaradi 
tega, kar so, temveč če so in ko so 
pripravljeni spremeniti svoje 
življenje. Kdor se valja po blatu, je 
dovzeten za privlačnost dobrega. In 
ni greha, ki ga ne bi mogel biti 
odrešen.  
Pa poskusi govoriti o spreobrnjenju 
ljudem, ki se imajo za poštene. Kar 
poskusi govoriti o spreobrnjenju 
tistim, ki enoličnemu in 



brezbarvnemu življenju primešajo 
nedeljsko mašo, kakšno molitvico in 
nekaj malega miloščine.« 

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

 

SLOMŠKOVA 
NEDELJA 2020 

 

Anton Martin Slomšek je znamenje 
svetosti Cerkve na Slovenskem, priča 
Boga, ki vedno deluje sredi svojega 
ljudstva in v vsakem času in kraju kliče k 
evangeljski popolnosti in apostolski 
dejavnosti. 

Sv. Janez Pavel II. 

 
Iz zakladnice 

Slomškovih nagovorov: 
 

»Pogostokrat sem slišal, da se 
ljudje čudijo, kako so naši predniki 
zmogli toliko cerkva zgraditi in jih 
tako bogato okrasiti. Ali so bili bolj 
premožni kot mi? Sploh niso bili 
premožni, le potrebovali niso 
toliko kot mi. Hude letine jim niso 
prizanašale, pa klub temu niso 
pozabili na Boga. Spoznali so, da 
le malo tega, kar jim je Bog dal, 
njemu namenijo, kar Bogu 
posodijo, pa se jim bo stoterno 
povrnilo. Sami so bili ubogi, 
skrbeli pa so za lepoto cerkva in 
za Božjo čast, zato jih je Bog 
osrečil – in le dvojega je treba, da 
se veliko lepega in dobrega 
zgotovi: goreče srce Božje 
ljubezni in združena moč. Tako 
kot male mravlje nesejo dragega 
kadila in drobne čebele žlahtnega 
medu in voska, tudi farani po 
malem veliko dobrega naredijo, če so 
enotni in dobrosrčni.  

A vedite: fara ni poštena, čeprav ima 
še tako lepe cerkve in velike 
zvonove, če nima poštenih ljudi. 
Kakšni so bili naši predniki? Jezus 
pravi, da jih bomo spoznali po 
njihovem sadežu. Poznal sem veliko 
starih mož, ki so veljali za poštenjake 
– bili so pravični kristjani, pridni 
kmetje, pokorni Bogu in svoji 
gosposki. Niso sicer toliko znali in 
vedeli kot mi danes, zato pa so bili 
mož beseda in so se greha bolj bali 
kot ognja. Svoje otroke so vzgajali v 
Božjem strahu, zapustili pa so jim 
poštenje in dobro srce, kar je 
najboljša dota. Dobro (to je) po 
krščansko vzgojeni otroci so krona 
poštenih staršev, slava in žlahtne 
rože svojega rojstnega kraja in fare.« 

Po: Krščanska beseda Antona Martina Slomška 
 

 

 
A.M. Slomšek 



V premislek in spodbudo:... 
postavlja se mi veliko vprašanj in 
dilem: 
V zraku in med ljudmi je mogoče 
zaznavati občutje,kot da nas nekaj, in 
ta nekaj je dobro poznan, (koronavirus 
oziroma nevarnost okužbe) tišči k tlom.  
 

Zato želim vsem in vsakemu posebej, 
kot tudi sebi, predvsem zdravja, 
moči,pa božjega varstva, da bi se v 
času, ki je pred nami, zmogli 
spoprijemati z mogoče neobičajnim 
načinom ali neustaljenim načinom 
življenja, medsebojnega srečevanja in 
dela. V teh zahtevnih časih nosim v 
srcu željo, ki vam jo polagam v vaše 
plemenito srce:  
- da bi navkljub zahtevnejšim pogojem 
življenja in dela zaradi Covid 19, 
ohranili in živeli povezanostz Bogom, z 
župnijo in med seboj. Glede na to Vas 
vabim in spodbujam: 
- da bi se vsak dan spomnili na Boga z 
molitvijo, tako osebno in družinsko, če 
je lemogoče;  
- da bi se obnovilo ali nazaj pomnožilo 
število obiskovalcev nedeljske, 
praznične in delavniške svete maše;  
- da bi se, kolikor je mogoče, vključili v 
skupine, ki delujejo znotraj župnije ali 
med župnijami: bralci Božje Besede, 
strežniki, pevci, Karitas, molitvena 
skupina;  
- da bi, kolikor je mogoče, radi prebirali 
spletno stran župnije, verski tednik 
Družino, mesečnik Ognjišče, mladi – 
revijo Najst; prisluhnili Radiu Ognjišče, 
Tv Eksodus,...  
- da bi, kolikor je mogoče, vsak dan 
naredili vsaj eno dobro delo, da bi v 
bližnjem prepoznali Jezusa, ki pravi: 
lačen, žejen, bolan, nag, v ječi sem bil, 
in ste me nasitil, napojili, obiskali, 
oblekli,... kakor koli pomagali; - da bi po 

svojih močeh in zmožnostih živeli tudi 
dela usmiljenja: grešnike svariti, 
nevedne učiti, žalostne tolažiti, krivico 
voljno nositi, žaljivcem iz srca 
odpustiti,zamere prerasti, nevoščljivost 
ugasniti, ljubosumje ukrotiti,... itd.  
Pred nami je veliko dela in poslanstvo 
je treba izpolniti – vsak na svoj način. 
Potrudimo se za rast, ne bo nam žal. 

       

                                                        
                           Foto: I.G. 
 

Za konec: 

DOMIŠLJAVOST – »Ali ste bili že 

pri kom drugem, preden ste prišli k 

meni?« vpraša domišljavi zdravnik 

novega pacienta. »Ja, bil sem pri 

farmacevtu v lekarni …« »In kakšno 

neumnost vam je priporočil?« »Rekel 

mi je, naj grem k vam.« 
 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc.si   

 

 

mailto:igor.g@rkc.si

