
MAŠNI NAMENI PP župnij D/ od 16.januarja do 23.januarja 2022 

 DRUGA 

NEDELJA 
MED LETOM –  

 

nedelja 
verskega tiska 

16.januar 

8.00 
8.00 
9.30 

 
9.30 

11.00 
11.00 

Č – † MARIJA in MAKS CEHNER       
ŠP – † MILAN VRHOVNIK ml.   
ŠT – † IVAN FIŠER – 1.obl.      
        † MARIJA PRAPREK –Zavredova teta – 30.obl.            
D – † BOŠTJAN ŠAJHER   
L – † JOŽEF in MARIJA KOBOVC         
O – † LEOPOLD PEŠL      

  

 Ponedeljek 
17. januar   

Sv. Anton, opat 

10.00  
18.00 

Sv.Boštjan – † MARIJA in ANTON PEČNIK in rajni pri Jaževih     
Č – † ZA ZDRAVJE IN SREČO  /letos blagoslov krač žal odpade/ 

 
Torek 

18. januar  

 
18.00  
18.30 

Začetek osmine za edinost kristjanov 
Č – † FRANC KRIVEC – 9.obl. 
D – † STANISLAV GABROVEC – 1.obl. in ANTONIJA – 9.obl.         

Sreda 
       19. januar  
Friderik Baraga 

7.30 
8.00 

D – † JOŽEFA ČREŠNIK - osmina     
Č – † VIKTOR ČAS – 51.obl. in ANA ČAS  

Četrtek 
20.januar 

Sv.Boštjan, mč. 

17.00
18.00
18.30 

D – razgovor za krst /starši+botri/ 
Č – † MARIJA CEHNER – 1.obl.   
D – † DANICA SMREČNIK – 30.dan   /sinodalni večer za člane ŽPS Dravograd/ 

Petek 
21.januar 

 Neža, muč. 

9.00 
16.00 
18.30 

Križ – ZA BLAGOSLOV DELA       
L – † JURI in MARIJA, MIHA in KLARA ULCEJ, TONE OTTO in vsi umrli   
D – † JANEZ RAMŠAK      

Sobota 
22.januar   

Vincencij, muč.  

 11.00 
18.30  

Č – POZABLJENI RAJNI       
D – večerna nedeljska maša: † ZINKA MORI – 7.obl.              

 TRETJA 

NEDELJA 
MED LETOM –   

23.januar 

Nedelja božje 
besede 

8.00 
8.00 
9.30 

 
9.30 

11.00 
11.00 

Č – † VERNE DUŠE         
ŠT – † KATARINA ONUK – 1.obl.  
ŠP – † PAVEL KRAJNC – 1.obl. - r  
        † ERIKA RAVLAN – 1.obl. in ALOJZ           
D – † FELIKS in MARIJA LUŽNIK    
L – † IVAN VERNEKAR in pri hiši pomrli          
Sv.Boštjan – † KLARA ŠAJHER         

                

MISEL:  
Podobno kot na poroki v Kani 

Galilejski se zgodi v življenju mnogih 

zakoncev, da zmanjka ljubezni. Četudi 

ob poroki prekipevata od sreče in 

ljubezni, lahko ta zaljubljenost hitro 

mine in svetilka ugasne, če ji ne 

prilivata vsak dan novega olja. 

  Če Jezus v prispodobi pove, da 

zmore vera gore premikati, potem je 

mišljena njena duhovna moč, ki more v 

srcih ljudi 'premakniti', odstraniti velika 

bremena in to ne s pomočjo psihološke 

tehnike, temveč na temelju božje moči, 

katere je deležen tisti, ki v resnici 

veruje. Mnogi svetniki so delali tudi 

materialne čudeže, toda duhovni 

čudeži, katere so izvrševali, so bili večji 

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



. Številka 3   16. januar 2022 

Kaj imam s teboj, žena? Moja ura še ni prišla. 
(Jn 2,4) 
 

Jezus, strokovnjaki za Sveto pismo 

poskušajo na vse načine omiliti odgovor, ki 

ga v današnjem evangeliju daš svoji 

materi. Pa jim nekako ne uspe: tvoje 

besede ostajajo v vsakem primeru trdne, 

skoraj osorne. 

 

 

Zame to ni pomembno. 

Jezus, jaz si te rad predstavljam malce 

nejevoljnega, tako kot smo mi, kadar smo 

prisiljeni nepričakovano spremeniti načrt. 

Saj veš! Tisti telefonski klici, ko mislimo, da 

bomo imeli mir; tisto zvonjenje pri vratih, 

ko  ne pričakujemo več nikogar; tiste 

prošnje za usluge, ki nas presenetijo kot 

strela z jasnega … 

Jezus, strokovnjaki za Sveto pismo 

naprezajo možgane, da bi pojasnili, kaj naj 

bi pravzaprav bila ta tvoja ura. 

Meni ni do tega, da bi vedel do milimetra 

natančno. 

Jezus, meni je všeč predstava, da je tista 

tvoja ura kakor kakšni naši načrti in 

programi, ki jih tako dobro pripravimo, 

potem pa se nam podrejo, ker kakšen 

nadležnež … 

Jezus, rad si predstavljam, da si poleg 

mene in tako kot jaz v težavah zaradi 

načrtov, saj te tako lahko prosim, da mi 

pomagaš postati kakor ti. 

Ti prestaviš svojo uro v veselje ljudem. 

Pomagaj tudi meni, da bom naravnal uro 

in svoj dnevni program v veselje in dobro 

ljudi.                                 T. Lasconi, 365+1 dan s teboj 

 
Cerkev Sv.Jožefa -Celje

   

   

 



 

Sakralna kulturna dediščina: 
–            3 (nad)škofijski arhivi 
–            1 muzej krščanstva na 
Slovenskem 
–            v letu 2020 je v petih slovenskih 
škofijah na področju sakralne glasbe 
delovalo 23.447 oseb. 
Po stanju registra Ministrstva za kulturo 
o vpisani sakralni kulturni dediščini iz 
januarja 2009 je v Sloveniji 6.157 
sakralnih enot (cerkve, kapele, zidana 
znamenja in križi). 
Katoliške izobraževalne in socialne 
ustanove Katoliške cerkve v Sloveniji: 
–            30 vzgojno-izobraževalnih 
zavodov, 
–            v katoliških vrtcih 1.555 vpisanih 
otrok, 
–            2.178 učencev obiskovalo 
katoliške osnovne in srednje šole, 
–            361 študentov bilo vpisanih v 
katoliške visokošolske ustanove ter 
–            v 14 domovih za ostarele bivalo 
1.159 oskrbovancev. 
 
V okviru Katoliške cerkve v Sloveniji in po 
njenih pravnih osebah (škofijah, 
župnijah, redovnih skupnostih ipd.) 
deluje: 
Na področju visokega šolstva: 
–            Katoliški inštitut 
–            Teološka fakulteta UL 
–            12 študentskih domov 
Na področju srednjega šolstva: 
–            4 katoliške gimnazije 
–            4 dijaški domovi 
Na področju osnovnega šolstva: 
–            2 katoliški osnovni šoli 
Na področju predšolske vzgoje: 
–            20 vrtcev 

Na področju glasbenega šolstva: 
–            5 zasebnih katoliških glasben.šol 
–            4 orglarske šole 
–            Konservatorij Jurija Slatkonje v 
Novem mestu. 
V 20 katoliških vrtcev je bilo vpisanih 
1.555 otrok, kar na tej ravni 
izobraževanja predstavlja 1,89 % vseh 
vključenih v programe.  
V Sloveniji imamo le dve katoliški 
osnovni šoli, ki ju obiskuje 0,3 % vseh 
šolajočih se otrok v osnovnih šolah. Delež 
mladih, ki obiskuje katoliške gimnazije, 
predstavlja 2,03 % populacije v 
posamezni generaciji.  
Štiri katoliške gimnazije dosegajo odlične 
rezultate na različnih področjih ter tako 
nadaljujejo bogato tradicijo katoliških 
izobraževalnih ustanov. 
 



 

V ponedeljek bo maša pri Sv.Boštjanu ob 
10.00. Ta dan goduje Sv. Anton, zavetnik 
za zdravje živali - vendar letos po maši ne 
bo družabnega srečanja zaradi slabih 
epidemičnih razmer.  
 

Prihodnjo nedeljo pa vabljeni ob 11.00 k 
maši pri Sv. Boštjanu. Slavili bomo 
mučenca Sv.Boštjana-zavetnika tega 
svetišča. Je zaščitnik pred kužnimi 
boleznimi. Tudi Covid-a 19. 

 

VERSKI TISK: januar je mesec 

verskega tiska in današnja nedelja je  

posvečena verskemu tisku; Ta 

dejavnost in zanimanje za verski tisk 

je v naših župnijah PPŽD zelo 

skromen. Nekaj vas je gotovo 

naročenih preko pošte, a na 

uredništvih pravijo, da zelo malo.  

Prosim seveda naročnike za 

poravnavo naročnine za tekoče leto. 

Še vedno pričakujem novih 

naročnikov.  
 

MOLITVENI BOTRI ZA 

BIRMANCE 
 

Ponovno vabim k sodelovanju v 

skupino molitvenih botrov za naše 

birmance. V tem tednu se je javila le 

ena molivka. Pa drugi? 
 

Sinodalno srečanje članov ŽPS bo 
v četrtek 20.januarja po sveti 
maši. Člani boste pisno povabljeni 
preko sms. Ostale skupine bodo 
prišle še na vrsto. Srečanje za 
sinodalne animatorje naddeka-
nata bodo bo pri nas v Dravogradu 
24.1.2022 ob 17.00. Vseh jih je 33.  
 
 
                         Ob pogrebu + JOŽEFE                               
ČREŠNIK iz Dravograda so darovali za 

sveto mašo: sin Miran, 
hčerka Dragica, Alenka 
Škratek; Zbrani darovi za cerkev- 

59 €. 
Hvala vsem za sv.maše in darove. 

 
Ob pogrebu + ZADRAVEC 
FRANC-a iz Šentjanža so 
darovali za sveto mašo: 
Klosternikovi iz Velenja in 
domači – 2 maši; 
Zbrani darovi za cerkev- 109 €. 
Hvala vsem za svete maše in darove. 
. 


