
LETO 2023 – leto PROSA  
 

Generalna skupščina Združenih narodov je leto 2023 razglasila za 

mednarodno leto prosá. Kakšna kultura, kakšna rastlina je proso? V čem 
je njena dragocenost! Ima morda tudi simbolni pomen? Navadno proso 

(Panicum milia-ceum) je kulturna rastlina. Divji prednik prosa in njegov 
geografski izvor nista znana, vendar se je kot kulturna rastlina prvič 
pojavilo pred približno 7000 leti na obmo-čju Kavkaza in Kitajske, kar 
kaže, da so ga neodvisno udomačili na obeh območjih hkrati.  
Danes proso intenzivno pridelujejo v Indiji, Rusiji, Ukrajini, Turčiji, 
Romuniji in na Bližnjem vzhodu. Proso je žito brez glutena, zato ga lahko 
vključimo v prehrano ljudi s celiakijo. 

Proso je dobro prilagojeno na rast v različnih prsteh in podnebnih pogojih. 
Ima kratko rastno sezono in dobro prenaša sušo. Proso ima izmed vseh žit 
verjetno najnižje potrebe po vodi. Zaradi tega je odlična poljščina za sušna 
področja in primerno za kmetijstvo brez obdelave tal. Proso je enoletna 
rastlina, ki v višino zraste približno 100 centimetrov.  
Klasje zraste v šopkih. Semena so majhna (premer 2-3 milimetre) in so 
lahko kremne, rumene, oranžno-rdeče ali rjave barve. Oluščeno zrnje 

prosa imenujemo prosena 
kaša. Je rahlo sladkastega 

okusa.  
Starim Slovanom je proso 
pomenilo sim-bol 
rodovitnosti, zato je bila 
pro-sena kaša 
najpomembnejša obredna 
jed pri ženitovanjih. No, pa 
smo pri osrednji temi: 

rodovitnosti. 

Naj bo novo leto 2023 za župljane vseh šestih župnij naše PZŽD rodovitno! 
Naj prosa ne primanj-kuje! Naj se blagoslov nebes in zemlje pozna na 
njivah, vrtovih, gozdovih (gozdni sadeži so nas v letu 2022 zelo nahranili, kajne?)!  
Naj se Bog ozre na naše molitve za zdravje ljudi in živine, predvsem pa 
naj nam nakloni dobro duhovno, duševno in telesno kondicijo, da bomo 
primerni za delo, ki ga opravljamo! Vse te želje in prošnje položimo na 
oltarje v naših cerkvah.                                                                    (vir: internet) 
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NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA - Zakrament sv. krsta 
 

V Katoliški cerkvi 
poznamo sedem 

zakramentov, 
med katerimi je 
prvi sv. krst. 
Zakrament krsta 
je predpogoj za 
prejem(anje) in 
pristop k drugim 

zakramentom. 
Krščenci ga 
običajno prejmejo 

v prvem letu življenja, s čimer postanejo člani Cerkve.  
Voda, s katero krstitelj pri krstnem obredu, pri katerem so poleg 
staršev navzoči tudi botri, oblije novokrščenca, je simbol očiščenja in 
ponazarja novo življenje. Zakrament izmije človekov izvirni greh in 
mu povrne dostojanstvo Božjega otroka. Znamenje tega dostojanstva 
je maziljenje s sv. krizmo, ki je sestavni del krstnega obreda. 
Odrasli, ki želijo postati kristjani in prejeti zakrament sv. krsta, se  
imenujejo katehumeni. V krščansko življenje se uvajajo v procesu, ki 
se imenuje katehumenat. 

          Povzeto po: radio.ognjisce.si 



STATISTIKA za Pastoralno zvezo župnij Dravograda za leto 2022 
 

V župnijah – povezanih v Pastoralno zvezo župnij Dravograd delujeta dva 
duhovnika in sicer Igor Glasenčnik ter Franc Kraner. Kaplana nimamo. Skrbimo 
za 6 župnijskih cerkva ter 9 podružničnih cerkva ter 1 večjo kapelo. Ob nedeljah 
je maša v vseh 6 farnih cerkvah. Na podružnicah je maša občasno, a vsako leto 
gotovo enkrat.   
 

KRSTI: 
Dravograd: 24  (16 f in 8 d); Ojstrica: 2 (0 f in 2 d); Črneče: 9 (1 f in 8 d),  
Libeliče: 4 (1 f in 3 d) Šempeter: 12 (4 f in 8 d), Šentjanž: 6 (4 f in 2 d) 
---------------------------------------- ------------------------------------- 
Skupaj: 57 otrok krščenih, od tega 26 fantov in 31 deklic. 
 

POROKE: 
Dravograd: 5 porok; Črneče: 1 poroka; Libeliče: 2 poroki, ena zlata;  
Šempeter: 9 porok; Šentjanž: 3 poroke; 2 zlati; Ojstrica: ni bilo poroke, 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
Skupaj: 20 porok in 3 zlate. 
 

POGREBI: 
Dravograd: 37 (19 m - 18 ž); Ojstrica: 4 (1 m - 3 ž); Črneče: 7 ( 3 m - 4 ž);  
Libeliče: 6 (2 m - 4 ž) Šempeter: 9 (6 m - 3 ž); Šentjanž: 15 (9 m - 3 ž); 
----------------------------------------------------------------------  

Skupaj: 78 umrlih, 40 moških in 38 žensk. Najstarejša je bila stara 98 let. 

 

GROZDETOVO LETO 

Ob 80-letnici mučeniške smrti 
(1. 1. 1943) blaženega Lojzeta 

Grozdeta priložnosti je 
novomeški škof dr. Saje 
razglasil Grozdetovo leto.    

V torek 17.januarja bo dopoldan ob 
10.00 sveta maša pri Sv.Boštjanu ob 
godu Sv.Antona. Vabljeni k 
blagoslovu krač in klobas. 

Ob pogrebu + LJUDMILE KLANČNIK  
iz Dravograda  so darovali za svete 
maše: hčerka Danica 2 maši, 
Žnidarjevi, nečakinja Tilčka z družino, 
nečakinja Katrca z družino; nečakinja 
Marija Kovač z družino;      
Hvala za svete maše.  
Za obnovo oltarja so pri maši darovali  
50 €. Hvala!  

 

Danes pri mašah beremo pastirsko pismo 

našega nadškofa Cvikla. 



 

MAŠNI NAMENI / Pastoralna zveza župnij Dravograd (PZŽD) 

                                          od 8.januarja do 15.januarja 2023 
  

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             
 

Ponedeljek 
    9.januar   

 

18.00 
18.30 

 

Č – PO NAMENU        
D – † IVAN POROČNIK – 2.obl.                                               

 

Torek 
     10.januar   

 

18.00 
18.30  

 

Č – PO NAMENU      
D – † FRANC ŠTEFL in TILČKA        

Sreda  
11.januar  

Pavlin Oglejski 

  9.30 
18.30 

Rekolekcija na Prevaljah       
D – † MILAN PONGRAC – maša zadušnica ob osmini   

Četrtek  
12. januar  

17.00   
 

18.30  

L – † JAKELNOVI – 2.obl. in MARIJA ULCEJ,  
            VLADO in MARICA KLANČNIK   
D – † ANA GRUDNIK – 30.dan        

Petek  
 13. januar       

9.00 
17.00
18.30 

Križ – † AVGUST VRTIČ, ANTONIJA HEBER, FRANC in GREGOR  
ŠP – † IVANA SEKOLONIK - osmina 
D – † RUDOLF KALIŠNIK – 5.obl.  

SOBOTA 
14.januar  

  
18.30 

  
D – nedeljska večerna maša: † MARIJA in RUDOLF MERZDOVNIK  
                                    ter BRANKO KANCIJAN in MIRKO KRESNIK ter SOR.     

  

DRUGA 
NEDELJA 

med letom   
 

15. januar 

 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

 

ŠT – † PAVLIKA KOJZEK – 1.obl. in RUDI   
Č –  † MARICA TURIČNIK in vsi rajni CEHNERJEVI  
ŠP – † ALOJZ RAVLAN in ERIKA – obl.  
D – † ADOLF HANJŽE (r.d.)   
L –  † ŠTEFKA GREŠOVNIK    
O – † MARIJA (Mima) MORI              

V razmislek … Janez Krstnik, kot že ime pove, je Jezusa iz Nazareta krstil z 

vodo. Pri tem so se zgodile neverjetne stvari: nebesa so se odprla, Božji Duh se 
je spustil nadenj v podobi goloba in zaslišal se je poseben glas, ki je prijetno 
govoril o ljubezni in sinovstvu.takrat. Tedaj se je še nekaj dogajalo! Vera takrat 
še ni bila dolgočasna … in danes? Le zakaj je tako težko verovati s srcem in s 
hvaležnostjo?     / Fr. Kraner/  

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


