
MAŠNI NAMENI PP župnij D/ od 2.januarja do 9.januarja 2022 

DRUGA  
NEDELJA 

PO BOŽIČU 
2.januar 

2022 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

Č – † NEŽKA VALENTI     
ŠT – † FRANC REPNIK – 1.obl.            
ŠP – † LJUDMILA PROJE – 1.obl.           
D – † MARIJA in AVGUST VRTIČ, FRANC HEBER in SOR.        
L – † STANKO KOROŠA          
O – † MARIJA PAJNIK    

  

 Ponedeljek 
3. januar   

18.00
18.30 

Č – PO NAMENU    
D – za ZDRAVJE in BLAGOSLOV prijateljice in družine   

Torek 
4. januar       

16.00 
18.30 

Č – PO NAMENU       
D – † FRANC REK   

Sreda 
       5. januar 

 

7.30 
7.30 
9.30 

D – † IRMA in MATKO KAVTIČNIK  
Č – † LOJZE REBERNIK 
Rekolekcija na Prevaljah  

Četrtek 
6.januar 

SVETI 
TRIJE 

KRALJI 
Prvi četrtek 

 
11.00
16.00 
16.00
17.00
18.00
18.00
18.30 

Pri mašah blagoslov vode v čast Trem Kraljem 
O – † ŠTEFANIJA MATIČKO 
L – † ANICA GOSNIK  
ŠP – † MARIJA VRHOVNIK -Pehar 
ŠT – † CVETKA URŠNIK 
Č – † KATARINA ŠTAFUNKO 
Molitvena ura za duhovne poklice 
D – ZA DUHOVNE POKLICE    

Petek 
7.januar 

Prvi petek 

9.00 
16.00 
18.30 

Križ – V DOBER NAMEN    
L – † MARIJA KLANČNIK in RUDI ŠTAMIC    
D – † VIKTOR LAZNIK 

Sobota 
8.januar 

Prva sobota   

11.00 
18.30 

 

Č – † AŽIJEVI   
D – večerna nedeljska maša:  † PAVEL NOVAK - r  
                                                      † IVAN POROČNIK – 1.obl.           

JEZUSOV 
KRST 
9.januar 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

Č – † ANGELA in AVGUST WAJS      
!! ŠT – † TEREZIJA KOTNIK – 6.obl.             
!! ŠP – † ALOJZ DANIJEL            
D – † starši LAPAN in umrli pri hiši -Predstavitev prvoobhajancev  
L – † SREBOTNIKOVI            
O – † OŽBEJ SEKOLOVNIK     

                

 V teh božičnih dneh 
govorimo in pojemo o Luči, ki je 
pregnala temo noči, o zvezdi, ki je 
razsvetlila temno nebo. O tej luči 
govori še enkrat današnji evangelij: 
»Prava Luč,... je prišla na svet!« 

Toda takoj se lahko 
vprašamo: zakaj je potem še kljub 
temu tako temno v tem svetu? 

Tudi na to vprašanje se glasi 
odgovor v evangeliju: »Svoji je niso 
sprejeli!« 

Potrudimo se, da bomo to 
Luč, ki nam je v božičnih dneh 
zasvetila, vedno znova sprejemali v 
svoje življenje in jo ponesli 
predvsem tja, kjer je največja tema. 
 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod  
e- naslov: igor.g@rkc. 



. Številka 1     2. januar 2022 
 

NOVO LETO – NOVE 
BRAZDE 
 

Večni Bog, dal simi veliko časa. 
Leži za menoj in leži pred 
menoj. 
Bil je moj in bo še moj in ga 
imam od tebe. 
Hvala ti za vsak udarec ure in 
za vsako jutro, ki ga ugledam. 
 

Ne prosim te, da bi mi dal še 
več časa.  
Prosim pa te za mnogo 
domišljije, da bom napolnil 
vsako uro. 
Prosim te, da bi nekaj tega časa  
smel obvarovati pred ukazi in 
dolžnostmi, vsaj nekaj za tišino, 
vsaj nekaj za igro, vsaj nekaj za 
ljudi na obrobju mojega 
življenja,  
ki so potrebni tolažnika. 
Prosim te za vestnost, da ne 
bom tratil tega časa, ga ne 
zapravil, ne pokvaril.  
Vsaka ura je brazda v njivi. 
Rad bi jo preoral s plugom, vanjo 
zasejal ljubezen, misli in pogovore, da bi 
obrodila sad. 
Blagoslovi to leto. 
Blagoslovi moje dni.  (avtor:Jorg Zink) 

                                                Avtorica slike: Zinka Srebnik - Ojstrica 

 

   

   

 



Nekaj idej novoletnih 

zaobljub za kristjane  

(izberemo si jih le par, da se jih bomo 

lažje držali): 
 

1. 10 minut na dan za branje Svetega 
Pisma. 
2. Obisk maše vsak teden. 
3. 15 minut dnevno za molitev (lahko prej 
vstanemo, molimo pod tušem, na poti v 
službo, med pripravo večerje...). 
4. Post ob petkih (brez mesa). 
5. Povabi prijatelja k maši(ne-kristjana),  
v najslabšem primeru bo rekel ne. 
6. Postani prostovoljec. 
7. Daruj za Cerkev (desetina). 
8. Beri knjige s krščansko vsebino. 
9. Odpusti stare zamere. 
10. Premagaj odvisnost ali se 
odpovej nečemu, na kar si zelo 
navezan. 
11.  Bodi hvaležen za kar imaš. 
12. Odpovej se opravljanju. 
13. Poslušaj krščansko glasbo. 
14. Prenehaj s pritoževanjem. 
15. Stori dobro delo neznancu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVO LETO in JANUAR 
Začenjamo novo leto. Leto je 
razdeljeno na različne mesece. 
Danes za poimenovanje mesecev 
uporabljamo polatinjena imena, kar 
pomeni, da so jih Rimljani 
poimenovali kar po svojih bogovih, 
cesarjih in številih.  
V preteklosti pa so se na Slovenskem 
za mesece uporabljala imena, ki so 
povezana z dogajanji na poljih, 
travnikih, v sadovnjakih, vinogradih in 
gozdovih. Tako za stara kot za nova 
poimenovanja mesecev pa velja, da 
marsikdo ne pozna več pomena, ki se 
skriva v posameznih imenih. 
Slovensko ime za prvi mesec v letu je 
PROSINEC (“prosi proso”). Ime je 
dobil po prosu, saj je bil to 
mesec zaznamovan z lakoto in poln 
želja po prosu. Proso je žito 
z obiljem zrn in je davni simbol 
blaginje. Sedaj temu mesecu 
rečemo JANUAR, ki je ime dobil 
po rimskem bogu začetka in konca  
Janusu, ki je imel dva obraza – z 
enim je gledal naprej v prihodnost, 



z drugim pa nazaj v preteklost. 
Ko so Rimljani začeli vojne, so 
odprli vrata Janusovega templja, 
ob koncu vojne pa so jih zaprli. 
 

Druga stara imena za januar 
so: prosenec, prozimec, prezimec, 
zimec, lednik, snežnik, svečen, 
mali božičnik, prvnik, novoletnik, 
sredozimen, v prekmurščini sečén 
 

Za dogajanja, delo in vreme v 
mesecu januarju pa nam pregovori 
in reki pravijo: 

Kar boš delal na nov’ga leta dan, to 
boš delal cel let in dan. 
 

Če v januarju drevje od mraza 
poka, jeseni s sadjem preobloženo 
stoka. 
Če prosinca ni snega, ga mali 
traven da Prosinca gorkota, v jeseni 
sirota. 
Če na Tri kralje (6.1.) jasen dan bo, 
za dolgo zimo hrani seno. 
Če sv. Anton puščavnik (17.1.) z 
dežjem prihaja, se zemlja še dolgo 
napaja. Na dan sv. Neže (21.1.) se 
kuram rit odveže. 
Če na sv. Vincenca (22.1.) sonce 
sveti, bo dosti rujnega vinca v kleti. 
Če na sv. Pavla stola dan 
(25.1.) sonce sije, gornik dosti 
vina vlije, trikrat žito dobro 
dozori in po volji kmetu se godi. 
Sonce na sv. Pavla stola dan (25.1.) 
obilo žita in vina da, če pa sneži, 
žito se podraži. 
 

Mesec januar je mesec načrtovanja 
in priprave. Če ni zmrzali, je to 

odličen čas za obrezovanje vinske 
trte in sadnega drevja. Je pa 
to tudi čas za sejanje semen 
(paradižnik, paprika, ...) 
ter posek drevja v gozdu.  
Kristjani pa ne smemo pozabiti 
nase, na svoje načrte in si postaviti 
cilje, da bomo vsak dan boljši v 
ljubezni do Boga in bližnjega. 
(vir: Mohorjev koledar)  
--------------------------------------------------------------------- 

OZNANILA: 

-V tem tednu NI VEROUKA, ker je 

praznik Treh Kraljev. Verouk bo samo za 

3.razrede – ponedeljek v Dravogradu in v 

torek v Šentjanžu (po razporedu). 

-Ob Božiču ste darovali: 

Dravograd 340 €, Ojstrica 66 €, Šentjanž 

– 122 €; Za župnije Šempeter, Črneče in 

Libeliče še ni podatka. 
-Pri cerkvi Sv.Križa lahko nabavite 

nalepke za blagoslov hiše (GMB 2022), 

prispevek za misijone pa oddate v poštni 

nabiralnik na mežnariji. 
 

-nalepke (GMB 2022) dobite tudi v Dravogradu. 
 

Šala za konec: 

Jezus te gleda 
Neke noči vlomilec vlomi v hišo in se tiho plazi 
po veži, ko zasliši kričanje: „Jezus te gleda!“ 
Okameni od strahu in se skuša splaziti nazaj 

proti vratom, da bi šel ven, ko spet zasliši: 
„Jezus te gleda!“ Zdaj se nenadoma zave, da 
je glas nekam vreščeč, zato stopi v dnevno 

sobo in zares – zagleda papigo v kletki. 
 „Si se ti drla‚ Jezus te gleda‘?“ jo vpraša. 

„Da,“ odgovori papiga. „In kako ti je ime?“ jo 
vpraša vlomilec. „Jožica,“ odgovori papiga. 
„Le kateri tepec bi dal papigi ime Jožica?“  

se zareži vlomilec.  
Papiga odgovori: „Isti tepec, ki je rotvajlerju 

dal ime Jezus!“ 


