
MAŠNI NAMENI  župnij  PZD/ od 18.oktobra do 25.oktobra 2020 
  

29. 
NAVADNA 
NEDELJA  

 

18.oktober 
  

 
8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

Misijonska nedelja 
Č – † GABROVČEVI in IVANKA MLAKAR          
ŠT –  ni maše 
ŠP – ni maše  
D – ZA ZDRAVJE (maša brez občestva)               
L – † STANISLAVA PRILASNIK – 13.obl. in pri hiši pomrli   
O –  ni maše  

 

  Ponedeljek 
19.oktober     

18.00 
? 

Č – PO NAMENU    
D – PO NAMENU                           

Torek   
20.oktober  

 18.00 
18.30 

Č – † INGA KOTNIK        
D – † DUŠAN KLUG – 5.obl. (brez ljudstva)             

Sreda   
21.oktober  

Uršula, muč.   

? 
18.00 

D –  PO NAMENU   
Č– † URŠKA KLEMEN      

Četrtek   
22.oktober 

   Janez Pavel II. 

 18.00 
 ? 

Č – † SLAVICA REK          
D – PO NAMENU                             

Petek   
  23.oktober 

 Janez Kapistran 

 9.00 
16.00
18.00
18.30 

Križ – † KRISTINA KANONIK         
L – † STANISLAV ROŽEJ  
Č – † JOŽE KRAMER – 8.obl., MARICA in JAKOB GOLJAT 
D – † JULIJANA – 33.obl. in MEDARD KARNIČNIK (brez ljudstva)                 

Sobota   
  24.oktober 

 Anton Klaret.ru  

11.00 
? 

Č –  † FRANC PRELOŽNIK  
D – PO NAMENU       

  
30. 

NAVADNA 
NEDELJA  

 

25.oktober   
Žegnanjska 

nedelja    

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
  

Č – † HANI ROZMAN – 1.obl.           
ŠT – ni maše (možnost obhajila in blagoslova) 
ŠP – ni maše (možnost obhajila in blagoslova)  
D – PO NAMENU (možnost obhajila in blagoslova)               
L – † MARICA REBERNIK  
    
Letos maše pri cerkvi Sv.Magdalene ne bo!!!  

         Iz poudarka SŠK glede rdeče 

cone:  
Kako lahko prejmem sveto obhajilo v 

razmerah, ko ni svetih maš? 
V svoji župniji se pozanimajte, kdaj bo sveto 

obhajilo zunaj svete maše. Pred prejemom 

obhajila sami zmolite kesanje in Očenaš. Po 

obhajilu vas bo duhovnik blagoslovil. 

 

Kako se lahko izvede sveto obhajilo zunaj 

svete maše? 
Obhajilo izven svete maše je možno prejeti v 

dveh oblikah: 

 Prva možnost: osebno posameznemu 

verniku ob vnaprej določenem času. 

 Druga možnost: ob uri, ko je 

običajno sveta maša (ob nedeljah), 

verniki prihajajo v vrsti 

z upoštevanjem razdalje dveh 

metrov do prezbiterija, kjer 

duhovnik podeli sveto obhajilo, 

blagoslovi (posameznika ali celo 

družino), vernik lahko daruje za 

cerkev in prejme obhajilo ter vzame 

oznanila. Vernik sam zmoli kesanje 

in Očenaš pred prejemom obhajila. 
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29. N E D E L J A  MED LETOM 

MISIJONSKA NEDELJA 
KRISTJAN JE MISIJONAR 
Z željo po dostojnem življenju 
hodimo v službo in opravljamo nek 
poklic. Seveda želimo, da bi le-ta bil 
čimbolj skladen z našimi notranjimi 
vzgibi, željami in osebnostjo. Tak, s 
katerim bi v čim večji meri izpolnili 
samega sebe, obenem pa bi znatno 
prispevali k dobrobiti družbe. 
Za nas, kristjane, pa je že samo 
življenje poklic. Z rojstvom smo bili 
poklicani v življenje. To pomeni, da 
smo se že rodili z nekim namenom. 
Prejeli smo torej poslanstvo, ki nam 
ga je namenil Bog. Vsi kristjani smo 
potemtakem MISIJONARJI, vse naše 
življenje pa je ena sama velika 
MISIJA. 
Izpolnjevanje tega poslanstva je nekaj 
čudovitega. Je uresničevanje tega, po 
čemer hrepeni vsaka človeška bit. 
V najgloblji globini naše biti prebiva 
sam Bog. Že sv. Avguštin je v 4. st. 
zapisal: »Zase si nas ustvaril, o Bog, in 
nemirno je naše srce, dokler se ne 
spočije v Tebi.« (Izpovedi, I, 1) 
****************************** 
 

Zgoraj napisane besede so iz knjižice, 
ki so jo pripravili v Misijonskem 
središču Slovenije. Knjižica je kot 9-
dnevnica ali molitvena ura pred 
misijonsko nedeljo. Lahko bi dejali, 
da je ta nedelja z zelo močnim 
sporočilom, saj govori o našem 
poslanstvu kristjana – biti misijonar. 
Ne živeti vero zase, ampak za druge. 
 

Pri tem nam je letos dan v premislek 
čudovit zgled slovenskega misijonarja 
dr. Janeza Janeža, ki je bil prvi laični 
misijonar. Torej ni bil ne duhovnik ne 
redovnik, ampak krščen moški, ki je 
svojo samskost dal za misijone. 
Bil je neutruden Božji delavec na 
prostrani njivi sveta. Kot misijonar je 
najprej štiri leta deloval na Kitajskem 
v mestu Zhaotong, nato pa še celih 
38 let na Tajvanu v mestu Luodong – 
vse do svoje smrti. Za bolnike je bil 
dostopen 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 
365 dni v letu. 
Dnevno je opravil tudi več kot 10 
operacij. V svojem 42-letnem 
misijonskem delovanju ni imel niti 
enega samega prostega dne. Čeprav 
bolan, je delal prav vse do smrti. 
Ocenjujejo, da je v svojem življenju 
opravil blizu 100.000 operacij. 

  



Zahvalna nedelja na Ojstrici  

 Druga nedelja v oktobru je 
namenjena zahvali za vse prejete 
dobrote, pridelane na vrtovih, njivah, 
travnikih in gozdovih v župniji 
Ojstrica. Tudi letos so otroci s starši 
prinesli svojo košarico vrtnin k 
blagoslovu in zahvalni sveti maši. 
Tako smo povedali in pokazali, da 
cenimo blagoslove, ki nam jih dobri 
Bog po naravi daje vsako leto znova. 
Letos je bila letina zelo obilna, saj je 
bilo veliko dežja, veliko sonca in 
razmere za razrast vrtnin in poljščin 
so bile takorekoč idealne. Prav je, da 
znamo biti hvaležni za vse dobro, ki 

ga iz dneva v dan prejemamo. Tako 
so že otroci začutili, kako 
pomembno je nenehno 
zahvaljevanje za vse, kar smo 
in kar imamo.  
Na koncu svete maše smo 
naredili še nekaj lepih 
posnetkov otrok, ki nosijo  
hvaležnost v svojem mladem 
srcu.  
  
Gospod, hvala ti za rodovitno 
zemljo ...Hvala za travnike, 
polja in njive, za svetlobo in 
temo, za tvoj dotik v rosi in 
tvoj smehljaj v cvetu ... Hvala 
za vsak najmanjši dar, saj so 
le–ti najlepši. Hvala ti, 
Gospod, ker ti nikoli ne 
jemlješ, ampak vedno daješ v 
obilju. Amen. Amen. 

 

 

ŽIVLJENJE Z VIRUSOM C19: Že 

pol leta vsak dan poslušamo številke 

o okuženih in večkrat tudi mrtvih, 

zaradi virusa C19. Za nami je obdobje 

dveh mesecev, ko niste smeli v 

cerkev k sv. maši in prejemati 

evharistije in svete spovedi. Ta 

scenarij se je ponovil. Smo v rdeči 

coni, zato sv.maše z ljudstvom niso 

dovoljene. Duhovnik bo maševal sam 

po namenih, ki so bili darovani. 

Morda tudi ob uri, kot ste navajeni. 

Kjer piše čas ure ?, pa duhovnik 

mašuje ob primerni priliki in ura ni 

znana. Zato potrpimo nekaj časa, da 

se stanje izboljša. Vse bo še dobro! 



Prehod na zimski čas 
Premik ure bo v nedeljo 25.oktobra, ko 
bomo iz poletnega prešli na zimski čas. 
Urne kazalce bomo ponoči premaknili iz 
3.na 2.uro. V nedeljo bomo spali eno 
uro dlje. 

VSI SVETI 
Razlogi, zakaj je Cerkev uvedla praznik 
vseh svetih, nastajajo že kmalu po 
uvedbi v 9.stoletju: število svetnikov je 
tako naraslo, da se jih ni bilo več mogoče 
spominjati vsakega pri bogoslužju. Tako 
naj bi se ta dan spomnili tistih neštetih 
izvoljencev, katerih na zemlji skrite, a 
pred Bogom v resnici velike svetosti 
nihče ni poznal in priznal. 
''Draga sestra, dragi brat, obhajaj praznik 
vseh svetih kot praznik tihote in 
zvestobe, hrepenenja in verovanja. 
Spominjaj se svojih mrtvih, ki živijo'' (Karl 
Rahner) 
Kako bo letos z molitvami na grobovih? 
Zaradi vladnih ukrepov letos molitev na 
grobovih ob napovedanih urah ne bo. 
Pojdite sami na grob svojcev in se 
pomudite v molitvi zanje pri grobu. 
Duhovnik bo ob primerni uri prišel 
blagoslovit grobove. Več bo znanega 
prihodnjo nedeljo. 
------------------------------------------
OB SMRTI MARIJE PAJNIK iz 
Ojstrice so darovali za svete 
maše: hčerka Bernarda z družino -2 

maši; hčerka Albina z družino, hčerka 
Vida z družino; vnuk David z družino, 
Veronika in Koratova Tilika, sosed 
Ravnjak Jože z družino – vsi eno 
mašo. Darovi za cerkev – 30 € (vnuk 

David). Hvala vsem za darovane 
maše in dar za cerkev na Ojstrici. 

-------------------------------------------  
JESEN ŽIVLJENJA 

Vsak letni čas ima drugačen vpliv na 
človeka. Nekateri ljudje so bolj, drugi 
manj sposobni usmerjati življenje in 
krepiti svoje telesne in duševne moči. 
Stežka se nečesa privadimo, že je pred 
nami nekaj novega. Pogosto nas vzne-
mirijo dogodki in novice. Sprejemajte jih 
kot »muhe enodnevnice« in se jim nas-
mejte. Ob raznih srečanjih si zamislimo, 
kako in s čim si bomo polepšali naslednji 
dan. Poiščimo si delo, ki ga še zmoremo, 
pomagajmo si, sodelujmo na srečanjih z 
mlajšimi. Če smo odvisni od tuje pomoči, 
ne pozabimo na besedi hvala in prosim 
in opravičilo. Vedeti moramo, da ima 
opra-vičilo, izrečeno ob pravem času, 
močen učinek. Opravičilo je nujno za 
sožitje med ljudmi, človeka osvobaja in 
vodi v njegovo dobro. 
 

ZA DOBRO VOLJO 
Dragi sin! 

To pismo ti pišem, da bi vedel, da ti 

pišem. Če dobiš to pismo, pomeni, da je 

dobro prispelo. Če ga ne dobiš, mi javi, 

da ti ga ponovno pošljem. Počasi pišem, 

ker vem, da počasi bereš. Zadnjič je tvoj 

oče v časopisu prebral, da se, statistično 

gledano, največ prometnih nesreč zgodi 

en kilometer od doma. Zato smo se 

preselili nekaj ulic naprej. Vreme je tukaj 

kar dobro. Prejšnji teden je samo 

dvakrat deževalo. Prvič je padalo tri, 

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