
 

MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 13.oktobra do 20. oktobra 2019 

28. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  
13.oktober  

 

  

8.00 
 

8.00 
9.30 

 
9.30 

 
11.00 
11.00 

ŠP –  DRUGA ROŽA in PRVA ROŽA ROŽNEGA VENCA, po maši srečanje  
                   vseh članov Živega rožnega venca   
Č – † LEOPOLDINA HRIBERNIK  
D –  † JULIJANA POŠEK, VIDA, KLARA SMONKAR ter IVAN KLANČNIK,   
             LEKŠ ter MARJETA         
ŠT – † HELENA ŠTAHER – obl. in JOŽE   
        † PAVLA in JOŽE ŠKRABEC, stari starši ter JOŽE ŠTAHER   
L – † I. ANA DIRNTIŠ in pri hiši pomrli /II. MARIJA in IVANA KAUŠAK      
O – zahvalna nedelja: † starši in IVAN ter JOŽE KOTNIK  

  

 Ponedeljek 
14.oktober 

      

16.00 
17.30 

DSČ – PO NAMENU         
D – skušnja birmovalca z vsemi birmanci iz PZD, nato maša 
    † ZAKERŠNIKOVI in JUSTINA MORI       

Torek 
15.oktober 

Terezija 
Avilska, red. 

 
17.00 
18.00
18.30
18.30 

Začetek tridnevne priprave na birmo 
Spovedovanje birmancev v Dravogradu 
Č – PO NAMENU 
D – † starši MORI, MORI JOŽE in ŠTEFKA ŠTAJMER  
       † MILAN ČAKŠ in MARJANA ČAS        

Sreda 
16.oktober  

Hedvika, red. 

 7.30 
17.00 
18.30 

Č – V ZAHVALO in DOBER NAMEN 
Spovedovanje birmancev v Dravogradu 
D – PO NAMENU             

Četrtek 
17.oktober  

17.00 
 

18.30 

Srečanje birmancev s slavilno skupino SVETNIK 
Spovedovanje staršev in botrov 
D – ZA ZDRAVJE   

Petek 
18.oktober 
Sv.Luka, ev.  

16.00 
18.00 

L – † PAVEL SMREČNIK  
Dravograd: Molitev birmancev z molitvenimi botri, nato maša 
D – † FERDO ZAJC   

Sobota 
19.oktober   

 Sveta birma 
v Šempetru 

in pri 
Sv.Križu 

Kanadski 
muč. 

9.00 
 

11.00 
15.00
16.00
18.30 

 

Šempeter: Sveta birma: maša: PO NAMENU BIRMANCEV 
                                                        II. ŽIVI in RAJNI FARANI    
Križ: Sveta birma: PO NAMENU BIRMANCEV  
D – s sveto mašo v ZAHVALO zlata poroka zakoncev MLAKAR 
L – † ROZA in MAKS PŠENIČNIK 
D – večerna nedeljska maša: † ALOJZIJA KALIŠNIK, JANEZ, FRANC,             
                            MARIJA in IVANA KUŠEJ ter ZA ZDRAVJE in srečno vožnjo 

29. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  
20.oktober  

Sveta birma  
Dravograd  

 
8.00 

 
8.00 
9.30 

10.00 
 
 

11.00 

 
ŠT – † BRANKO KRIVEC – obl. in VIDA - r    
         † VIKTOR LEVOVNIK – 8.obl. in TEREZIJA ter MARINA – r  
Č – † FRANČIŠKA in MAKS KOTNIK    
ŠP – † KAREL in DANICA PROJE  
D –  Sveta birma: PO NAMENU BIRMANCEV 

                             † DUŠAN KLUG -4.obl. - r  
                                   † ALOJZIJA -14.obl. in FILIP KUŠEJ ter pri hiši pomrli         
O – † EGIDIJ SREBNIK in POGAČEVI 
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NEDELJSKA BOŽJA BESEDA 

 

 
 

Ko je eden izmed njih videl,  
da je bil ozdravljen,  

se je vrnil in z močnim  
glasom slavil Boga.  
Padel je na obraz  
pred njegove noge  

in se mu zahvaljeval;  
in ta je bil Samariján.  
Jezus pa je odgovóril:  

»Mar ni bilo deset očiščenih?  
Kje pa je onih devet?  

Ali ni bilo  
nobenega drugega,  

da bi se vrnil  
in počástil Boga,  

razen tega tujca?«  
In rekel mu je:  

»Vstani in pojdi!  
Tvoja vera te je rešila.«« 

 

(Lk 17,15–19) 

  

    

Jezusovo srečanje z desetimi gobavci, ki 

ga je zapisal evangelist Luka (prim. Lk 

17,11–19), še zlasti pa besede, ki jih je 

Gospod izrekel enemu izmed njih: 

»Vstani in pojdi! Tvoja vera te je rešila«, 

nam pomagajo, da se zavemo 

pomembnosti vere tistih, ki so obteženi s 

trpljenjem in boleznijo, da se približajo 

Gospodu. V srečanju z Gospodom lahko 

resnično doživijo, da tisti, ki veruje, 

nikoli ni sam! Bog nas v svojem Sinu 

zares ni zapustil v naši bolečini in 

trpljenju, ampak nam je blizu, da nam ju 

pomaga nositi in nas želi ozdraviti v 

globinah naših src. 

Vera edinega gobavca, ki se je, ko je 

videl, da je bil ozdravljen, poln 

navdušenja in veselja ter v nasprotju z 

drugimi, takoj vrnil k Jezusu, da se mu je 

zahvalil, nam omogoča dojeti, da je 

povrnjeno zdravje znamenje še nekaj bolj 

dragocenega kot zgolj telesna ozdravitev, 

in to je znamenje odrešenja, ki nam ga 

Bog daje po Kristusu ter se izraža v 

Jezusovih besedah: »Tvoja vera te je 

rešila.« Kdor v trpljenju in bolezni moli h 

Gospodu, je prepričan, da ga Božja 

ljubezen nikoli ne bo zapustila, kakor tudi 

ljubezen Cerkve, ki je nadaljevanje 

Gospodovega odrešilnega dela v času, 

nikoli ne bo izostala. Telesno 

ozdravljenje kot zunanje znamenje 

najglobljega odrešenja kot táko razodeva 

pozornost, ki je je deležen človek – v svoji 

celosti duše in telesa – pred Gospodom. 
(papež Benedikt XVI.) 

   

   

 



 

 
          

»Kraljica rožnega venca sem!« 

Pred dvema letoma smo obhajali 100. 
letnico prikazovanj Matere Božje v 
Fatimi v globeli Irija. Pastirčki so videli 
prelepo Gospo, nebeško Pastirico, 
kakor jo imenuje sv. Janez Pavel II, ki 
jih je pozdravila z Jezusovim 
pozdravom: »Ne bojte se.« In nato: 
»Prihajam iz nebes.« Sledilo je 

povabilo, naj pridejo v globel vsakega 
13. v mesecu do oktobra in naj vsak 
dan pobožno molijo rožni venec, se 
darujejo Bogu za spreobrnjenje 
grešnikov in v zadoščevanje za kletve 
in vse druge žalitve, ki jih grešniki 
prizadevajo njenemu Brezmadežnemu 
Srcu. Irijska globel v Fatimi je globel 
molitve rožnega venca. 13. oktobra 
1917 je nebeška Gospa povedala ime: 
»Kraljica rožnega venca sem.« Nato se 
je zgodil sončni čudež. V Irijski globeli 
se največ moli na kolenih. Naša kolena 
so naše peruti. Prenehati moliti bi 

pomenilo prenehati verovati in upati. 
»Dejanje, ki ne izhaja iz molitve, je 
podobno naključno izstreljeni puščici iz 
napetega loka: brez cilja in brez moči; 
nikakor ne more zadeti svojega cilja« 
(Silvano Fausti). Rado se zgodi, da pri 
svojih dejanjih računamo samo nase, 
na svoj ego, na svoje sposobnosti, in 
tako v svojih pričakovanjih pozabimo 
računati z Bogom, pozabimo potrkati 
na njegova vrata. Jezus želi predvsem 
po razsvetljenju Svetega Duha v nas 
utrditi notranje prepričanje, da Bog 
sprejme sleherno našo molitev, 
prošnjo, zahvalo. Pristnost in iskrenost 
naše molitve se kaže v tem, da ta svet 
vzamemo zares, okolje, v katerem 
živimo, je naš izziv in možnost, da 
odkrivamo sledi Božjega delovanja. 
 

 

------------------------------------------------------------- 
Vera mi daje zaupanje, da se odpravim na 
pot. S tem ko hodim, raste moja vera in 
moje zaupanje. To pride do izraza tudi v 
besedi, ki jo je Jezus izrekel Samarijanu, ki 
se je kot edini izmed desetih ozdravljenih 
gobavcev vrnil k Jezusu, padel pred njega in 
se mu zahvalil za ozdravljenje: »Vstani in 
pojdi! Tvoja vera te je rešila« (Lk 17,19). 

S tem ko vstanem in grem, doživim vero.  

 
 Za duhovno rast 
 



PAPEŽEVA SPODBUDA MLADIM – 
tudi našim BIRMANCEM PRED 

PREJEMOM SVETE BIRME 
»Svet potrebuje pogumne mlade, ne 

bojazljivih. Želim vam, da bi bile te poti 

poguma, ki so usmerjene v prihodnost, za 

vas 'veliko dobro'. Pogum! To je vrlina in 

drža mladih. 
  

Svet potrebuje pogumne mlade, ne 

bojazljivih. Mlade, ki se gibljejo na 

cestah in ne mirujejo. Z nepremičnimi 

mladimi ne gremo naprej! Mlade, ki 

imajo vedno pred seboj obzorje, kamor 

gredo, in ne mladih, ki se upokojijo! To 

je žalostno! Žalostno je gledati 

upokojene mlade. 

Mlad človek mora iti naprej po poti 

poguma. Naprej! To bo vaša zmaga, vaše 

delo, s katerim boste pomagali spremeniti 

ta svet, ga narediti veliko boljšega. 

Naloga mladih je, narediti nov svet, iti 

naprej z resnico, dobroto in lepoto, ki 

nam jih je dal Gospod. 

Ne bojte se, ne pustite si ukrasti 

upanja! Življenje je vaše! Vaše je, da 

ga naredite uspešnega, da obrodi 

sadove za vse. In zapomnite si: upokoji 

se pri 65 letih!  Mlad človek se ne sme 

oli upokojiti! Iti mora pogumno naprej.« 
(papež Frančišek) 

 

 
 

 

 

 

    
 

 

 
 

 V tem tednu ni bilo krsta. 
                              
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

V tem tednu ni bilo pogreba v naših župnijah PZD. 
 
 

V tem tednu v naših župnijah PZD ni bilo 
 

 
 

 
 

Ta teden ni bilo poroke v naših župnijah PZD. 
 
 
 

 

 
 

   MESEC OKTOBER – 

IZREDNI MISIJONSKI MESEC: 
Papež Frančišek je že 22. oktobra 2017, 

na misijonsko nedeljo, z javnim 

oznanilom po opoldanski molitvi 

Gospodovega češčenja na Trgu sv. Petra 

v Vatikanu, razglasil izredni misijonski 

mesec oktober 2019 kot poseben čas za 

poživitev misijonskega poslanstva 

Cerkve. Kako se bomo odzvali na ta 

posebni mesec pri nas? Na klopeh v 

cerkvi imate posebno molitev v tem 

mesecu, ki ga bomo uporabljali v tem 

tednu, pred misijonsko nedeljo.  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ŠALA za konec: 

PARLAMENT – V parlamentu vpraša 

poslušalec svojega soseda: »Koliko časa 
zdaj že govori ta poslanec?« – »Dobre  pol 
ure.« – »O čem pa  govori?« – »Tega pa še 
ni povedal.« 
 

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

 

 
 Oznanila 
 
 

  Poročili so se 
 

 
 Kristjani so postali 
 

 
 Umrli so 
 

mailto:igor.g@rkc.si

