
MAŠNI NAMENI / Pastoralna zveza župnij Dravograd (PZŽD) 

                                          od 1.januarja do 8.januarja 2023 
  

MARIJA  
božja 
Mati 

NOVO LETO   
 

1.januar 

 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

 

ŠT – † ŽIVI in RAJNI FARANI   
Č –  † FRANCKA in MAKS ter MAKSI KOTNIK in SOR. 
ŠP – † LJUDMILA PROJE – obl. in MAKSIMILIJAN PROJE  
D – † FERDO ZAJC  
L – ZA ZDRAVJE   

O – † EDVARD MORI in DANILO            

 

Ponedeljek 
    2.januar  
Bazilij Veliki, šk.   

 

18.00 
18.30  

 

Č – V DOBER NAMEN      
D – † CVETKA PEČNIK                                                 

 

Torek 
     3.januar  
Jezusovo ime 

 

17.00 
18.30  

 

Č – † ŠTEFKA PEČNIK    
D – † sestri in bratje MRZEL       

Sreda  
4.januar  

7.30 
 8.00 

D – † MARIJA DOLINŠEK – 38.obl.  
Č – PO NAMENU      

Četrtek  
5. januar 

Prvi četrtek 

18.00 
18.00
18.30  

Č – za družino in prave odločitve   
D – Molitvena ura za duhovne poklice 
D – † ŠTEFANIJA ZEMLJAK - osmina       

Petek  
 6. januar 

 
TRIJE KRALJI 
Gospodovo 
razglašenje      

 
9.00 

11.00
11.00
16.00
17.00
18.30 

Pri mašah blagoslov trikraljevske vode in kadila 
Križ – † MARIJA ČAS in umrli pri Lagojetu        
L – PO NAMENU 
O – † JULIJANA OŠLOVNIK 
ŠP – † LJUDMILA ŽVIKART 
ŠT – † DRAGO FILAČ 
D – † CECILIJA in JOŽE ŽVIKART  

SOBOTA 
7.januar  

11.00 
18.30 

Č – † JANEZ PETREJ  
D – nedeljska večerna maša: † NADA NAGLIČ - osmina    

  

NEDELJA 

JEZUSO
-VEGA 

KRSTA  
 

8. januar 

 

8.00 
8.00 
9.30 

 
9.30 

 
11.00 
11.00 

 

ŠP – ŽIVE ROŽE ROŽNEGA VENCA   
Č –  † KATARINA in UROŠ ŠTAFUNKO  
ŠT – † FRANC REPNIK- 2.obl. 
        † TEREZIJA KOTNIK – 8.obl.(Čubijeva)  
D – † JOŽICA ČREŠNIK – 1.obl. 
        † VINKO JAMNIK 
L –  † AMALIJA PRIMOŽIČ   

O – † FRANC PAJNIK, MARIJA ter ALOJZ,JURIJ STOPAR             
 

 Duhovna misel: Na začetku novega leta izročimo svojo preteklost božjemu 

usmiljenju in prihodnost božji previdnosti in ga prosimo, naj nas spremlja na naši življenjski 

poti!  Priljubljeno novoletno darilo številnih podjetij in društev je koledar. Danes smo že odprli 

prvo stran novega leta. Pri tem nas navdaja radovednost, negotovost in upanje. Kaj nam bodo 

dnevi novega leta prinesli? Mir ali prepir, zdravje ali bolezen, delo ali brezposelnost, srečo ali 
nesrečo? Z Marijo, katere praznik obhajamo, prosimo za blagoslov v novem letu in za božje 

usmiljenje: za nas in vse ljudi, ki jih bomo v novem letu srečali ali imeli z njimi opravka.  / Fr. Kraner/  

 
Glasilo izdajajo PPŽ Dravograd. Odgovarja Igor Glasenčnik, e-mail: igor.g@rkc.si  



Številka 1    1. januar 2023 
 

 

Vsakič, ko vstopamo v novo leto, 

proslavljamo. 

Mnogi v družbi prijateljev, ob vinu in z 

ognjemetom. 

Mnogi prešernega srca ali celo 

razvratno. 

Kakor da je koledarski začetek novega 

obdobja vreden, da se spozabimo. 

Kakor da smemo ponoreti, ker smo 

življenju odtrgali dodatno leto. 

Drugi spet so otožnega srca. 

Bolečina minulega leta, tako čutijo,                 

se seli v novo. 

Še eno leto muk in trpljenja. 

Osamelosti in potrtosti. 

Samo redki najdejo ob tej priložnosti 

pot       do molitve. 

Do zahvale za prejete darove nebes. 

Do priznanja, da življenje na našem 

planetu skozi zgodovino in čas usmerja 

Bog. 

Letom prišteva leto, do dne, ko bo vse 

naredil na novo. 

Nizanje let je tako najprej spomin, da 

nas objema življenje, ki se stara.  

Da hodimo, počasi, a vztrajno, proti 

svojemu zatonu, ki odpira vrata v 

večnost. 

In da se naša zemlja vrti proti točki, ko 

je ne bo več. 

Ko bo pripravljeno kraljevsko mesto za 

prebivanje v njem. 

Tam ni novih let, ker ni ure ne časa,  



 

ampak je stanje in prostor novega 

življenja v brezčasni radosti. 

Samo tu na zemlji praznujemo 

dodajanje let. 

V nebesih pa bomo praznovali večno 

mladost zunaj slehernega štetja. 

In brez sosledja. 

Vse bo vedno pričujoče in zavedanje bo 

neminljivo.   
Po: P. Millonig, Zasidran v veri 

--------------------------------------- 
Bodi nam pozdravljena, ti čudovito 

svetla zvezda, ki si vodila modre z 

Jutrovega v Betlehem k nizki koči 

in jim pokazala tistega, ki so ga 

narodi pričakovali. O tebi je veliki 

prerok Izaija rekel: »Narodi 

pojdejo k tvoji luči in kralji k sijaju« 

(Iz 60,3). Bodi nam pozdravljena, 

ti tolažilna zvezda, znamenje 

prave vere, v luči katere hodimo 

tudi mi. 

Na današnji dan naj naša srca hvaležno 

vzplamtijo v zahvalni daritvi za dragoceni 

Božji dar, ki nam ga je Božji Sin prinesel na 

ta svet, za nebeško zvezdo prave krščanske 

vere, ki nas varno vodi k našemu cilju, k 

Bogu, k našemu večnemu namenu. 
Anton Martin Slomšek 

  Skupaj v istem čolnu 

Novo leto. Praznujmo skupaj. 

Sedimo v istem čolnu. Vsi ljudje 

kot bratje in sestre v istem čolnu. 

Ljudje, ki plujemo skupaj. 

Fantastične sanje. Sonce pleše po 

nebu. Ribe pojejo v morju. Vsi 

ljudje kot bratje in sestre v istem 

čolnu sveta. Šibki in močni. Vsi 

narodi in rase. Mogočni in 

nebogljeni. Bogati in revni. 

Fantastične sanje. Zakaj se 

moram zbuditi in videti, kako je 

čoln težko poškodovan, divja 

brez orientacije?  

Zakaj slišim, kako 

idealisti in preroki v 

čolnu obupano 

iščejo človeka s 

srcem?  

Boš prinesel v ta 

čoln svoje srce? 
                         Phil Bosmans 

 



 

Hvala vsem, ki ste sodelovali v 

pripravi in pri samem 

praznovanju letošnjega Božiča.  

Hvala vsem, ki ste v Dravogradu ob 

sredah obiskovali svitne.  

Hvala staršem prvoobhajancev za 

postavljanje jaslic v Dravogradu in 

ključarju Vravneku za božična 

drevesca. Hvala Gustiju Vertačniku 

za postavljene jaslice v Šempetru, 

staršem in otrokom za postavitev 

jaslic v Libeličah in na Ojstrici, 

animatorjem in ge.Zofiji pri Križu,       

ključarjem v Šentjanžu, družini 

Golob in Epšek v Črnečah.  

Hvala pevcem v naših župnijah za 

sodelovanje in prepevanje, 

zborovodjem in organistom Darku 

(Šempeter), Lilijani (Šentjanž), Tini in 

Sari (Dravograd), Urški (Libeliče), 

Alenki (Ojstrica), Maruši (Črneče) za 

lažje in lepše doživljanje Božiča.   

Hvala vsem, da ste dali kamenček v 

mozaik letošnjega praznovanja 

Božiča in vabljeni še naprej.  

 

VABILO K MOLITVI  

ZA BIRMANCE 

V letošnjem pastoralnem in 

veroučnem letu imamo 81 birmanskih 

pripravnikov. Zanje potrebujemo 

molitvene botre. Ker vemo, da jih bo 

zelo težko dobiti za vse, vabim k novi 

obliki sodelovanja in molitve za 

birmance. Zato prosim korajžne 

molivke, molivce, da se prijavite, ker 

vas bom povabil k posebni obliki 

sodelovanja z birmanci in molitvi 

zanje in z njimi. Več na srečanju z 

tistimi, ki boste hoteli sodelovati.  

Prijavite se čimprej župniku.  
V prihodnji številki bomo obelodanili 

statistiko za leto 2022 po naših župnijah.  

PRIPOROČAMO 

* Radio Ognjišče bo svete maše v 

mesecu januarju prenašal iz župnijske 

cerkve sv. Marka v Kopru ob 19. uri.  

* Svete maše so na TV Exodus ob 

delavnikih ob 6., 12., 18. in 24. uri, ob 

nedeljah pa ob 8.30 ter ob 12., 13., 18. 

in 19. uri.  

* Vsak dan je rožni venec na radiu 

Ognjišče na sporedu že ob 5. uri.  

* Vsako tretjo soboto v mesecu je na 

radiu Ognjišče Kateheza za bolnike. 

Tokrat bo 21. januarja ob 21. uri. 

* v nedeljo 8.januarja obhajamo 

nedeljo Jezusovega krsta. Ta dan je 

zadnja priložnost za otroke, da oddajo 

svoj misijonski dar, ki so ga zbirali ves 

december v akciji Otroci za otroke. 

Hkrati se bomo spomnili svojega 

krsta in se zanj zahvalili.     
* V Libeličah in Črnečah bodo otroci 

koledovali ob trikraljevski akciji.  

      Ob pogrebu + NAGLIČ NADE iz Dravograda  so 
darovali za svete maše: sin Edi in hčerka Mojca z 
družinama, družina Otto (sosedi).    
Hvala za svete maše. Za obnovo oltarja ste darovali 45 €.  

 

Smeh ob začetku leta 
 

DARILO - Čuj, Vlado, če bi bil pred 

izbiro, da ženi za petdeseti rojstni dan 

podariš ali avtomobil ali biserno ogrlico, 

za kaj bi se odločil?" - "Vsekakor za 

ogrlico. Ali si že kdaj videl ponarejen 

avtomobil?" 
 

POTEPUHA - Dva potepuha odvedejo na 

policijsko postajo in ju vprašajo, kaj sta 

po poklicu. Prvi: "Brezposeln." - "Pa vi?" 

- "Jaz sem pa njegov tajnik."  
 


