
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 31.januarja do 7.februarja 2021 

ČETRTA 
NEDELJA 

MED 
LETOM  
31.januar 

 

8.00 
8.00 
9.30 
 9.30 
11.00 
11.00  

Č – † ANGELA -20 obl. in rajni MOZGANOVI  
ŠT – † STANKO in TONČKA BUKOVC  obl. in TOMAŽ                      
ŠP – † ALOJZ DANIJEL    
D – † MILAN VAJKSLER in SOR.               
L – † Jezernikovi starši: MARIJA in IVAN LOGAR in sorodniki                
O – † IVAN KARNIČNIK, BARBARA in JAKOB POROČNIK           

  

Ponedeljek 
1.februar   

18.00 
18.30 

Č – † starši, sin in sorodniki BLAZNIK   
D – ZA ZDRAVJE (Miklavc)      

Torek 
  2.februar 

SVEČNICA 

 
11.00
17.00
18.00  
18.30 

Pri mašah blagoslov sveč   
O – † KRISTINA KANONIK 
ŠT – † KATARINA ONUK - pogrebna 
Č – † INGA in PAVEL KOTNIK     
D – † JANJA VISKOVIĆ          

Sreda 
3.februar 

 Blaž, muč. 

18.00 
18.30 

Č – † JANJA VISKOVIČ 
D –  † JANEZ DOLINŠEK – 36.obl.     
Pri maši blagoslov sv.Blaža(za grlo) 

Četrtek 
4.februar 

Prvi četrtek  

18.00
18.00
18.30 

Č –  † PETER RUDL             
D – krajša molitvena ura za duhovne poklice 
D – ZA DUHOVNE POKLICE         

Petek 
5.februar 

Agata, muč.       

9.00 
16.00
18.30 

Križ – † MARJAN RADIKOVIĆ      
ŠP – † ERIKA RAVLAN - osmina 
D – † GOLARJEVI   

Sobota 
6.februar 

 Pavel Miki, 
japon. muč.   

 
18.00   
18.30 

 
Č – † bližnji in daljni sorodniki družine FRANCKE in MAKSA KOTNIK-a       
D – večerna nedeljska maša: † IDA in ŠTEFAN PODERČNIK                  

PETA 
NEDELJA 

MED 
LETOM  
7.februar  

 

8.00 
8.00 
9.30 
 9.30 
11.00 
11.00  

Č – † mama PAVLA FILIP, oče FRANC in VIDA ter sorodniki   
ŠT – † IVAN FIŠER                       
ŠP – † FRANC MOČNIK in DOLAMČEVI -r  
D – † VALENTIJEVI                
L – † BUČEVI                 
O – † MARIJA PAJNIK            

 
 
 

DUHOVNA MISEL:  
Govorica izdaja človeka. Ko je Jezus 
govoril, so ljudje začutili v ozadju 
Božjo veličino. 
  Boga hvaliti je naše prvo in 
zadnje poslanstvo, ki ga imamo v 
zemeljskem življenju, in to 
poslanstvo se ne bo prenehalo z 
našo smrtjo, ampak bo nastopilo v 
polnosti.  

Zato nas je tudi Bog ustvaril. 
Ne samo pri sveti maši, ampak 
naše celo življenje bi moralo biti 
ena sama hvalnica Tistemu, ki nas 
je poklical v bivanje in nas v 
bivanju tudi ohranja.             (F.K.) 
 
 
 
 
 

 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc. Mobi: 041 319-440;  

mailto:igor.g@rkc


Številka 5        31. januar 2021 
 

ČETRTA NEDELJA MED LETOM 
V njihovi shodnici pa je bil 

 prav tedaj človek z  
nečistim duhom in je zavpil:  

»Kaj imamo s teboj,  
Jezus Nazaréčan?  

Si nas prišel pokončat?  
Vem, kdo si:  

Sveti, od Boga.«  
Jezus pa mu je zapovedal:  
»Umolkni in pojdi iz njega!«  

Nečisti duh ga je stresel,  
zavpil z močnim glasom  

in šel iz njega.  
Vsi so se tako začudili,  

da so razpravljali med seboj:  
»Kaj je to?  

Nov nauk z oblastjo!  
Celo nečistim duhovom ukazuje  
in so mu pokorni.« (Mr 1,23–27) 

 

 

 

Svečnica: Jezusovo 
darovanje - 2. februarja 
Praznik Gospodovega darovanja v 

templju je štirideseti dan po božiču, 

kolikor časa traja očiščevanje 

porodnice po postavi. (Prvotno ime 

tega praznika je bilo Marijino 

očiščenje.) 

Temu prazniku zaradi blagoslova 

sveč pravimo tudi svečnica. 
  

 Ako je svečnica zelena, bo cvetna 

nedelja (ali: Velika noč) snežena. 

Če na svečnico od strehe kane prej ko 

od sveče, ne bo še kmalo konec zimske 

nesreče. 

Ko svečnica pride, skoraj zima odide. 

  

Na svečnico se še enkrat spomnimo 

božiča. Ta 

»luč v 

razsvetljenje 

poganom«, 

kot je 

vzkliknil 

Simeon, je 

prišla na svet 

po Božjem 

Sinu.  

Sicer se je 

božični čas 

zaključil že z 

nedeljo 

   

   

 



Jezusovega krsta, toda v ljudski 

zavesti in pobožnosti je šele s 

svečnico pravi sklep božične dobe. 

Zato večina župnij in vernikov 

pospravi jaslice in 

dokončno preneha s 

petjem božičnih pesmi 

šele 2. februarja.  
Papež Janez Pavel II. je ta 
praznik razglasil za dan 
Bogu posvečenega 
življenja. 

Iz Svetega pisma 
Štirideseti dan po rojstvu 
Jezusa sta ga Marija in 
Jožef prinesla v tempelj, da bi ga 
posvetila Gospodu. – Mojzesova postava 
je namreč staršem nalagala, naj gredo 
štirideset dni po rojstvu prvorojenca v 
jeruzalemski tempelj in tam darujejo 
Gospodu svojega sina, hkrati pa se je 
mati obredno očistila (3Mz 12,1–8). – 
Evangelij ob tej priložnosti ne opisuje 
obreda Marijinega (nepotrebnega) 
očiščevanja in otrokovega posvečenja. 
Opisuje pa srečanje s starčkom 
Simeonom in prerokinjo Ano, ki sta 
prerokovala nad otrokom. (Lk 2,22–39) 

 

Ta praznik je torej spomin na 

Jezusovo darovanje v templju, 

srečanje s prerokinjo Ano in 

pobožnim starčkom Simeonom, ki je 

razglasil, da je Jezus »luč sveta«, in k 

čemur smo pozvani tudi mi kristjani. 

Jezus, ki je luč sveta, lahko razsvetli 

mojo temo … da postanem tudi jaz 

luč. 

Običaj 
Običaj blagoslova sveč na svečnico je 

povezan s Simeonovo napovedjo, da bo 

Jezus prinesel luč in odrešenje svetu. 

Procesija z svečami na svečnico 

 

Misel ob 4.nedelji med letom: 
 

HUDOBNI DUH, HUDI DUH, 
HUDIČ … Ali gre za isto »osebo«? 
 

Glede poimenovanja lahko mirno 
rečemo, da gre pri različnih izrazih 
za sinonime, le da vsak izraz 
poudari eno plat delovanja 
hudobnega duha. Hudobni duh je v 
slovenščini drugi naziv za hudiča ali 
zlega duha ali hudega duha; vsi pa 
se uporabljajo za izražanje 
resničnosti, ki jo v bibličnem 
hebrejskem jeziku predstavlja 
'satan', ki pomeni 'tožnik', in je bil 
preveden v grščino z 'diabolos', kar 
pomeni 'razdiralec'. Ime Lucifer 
pomeni nalogo prinašalca luči 
(seveda Božje, duhovne), a se je z 
zavrnitvijo življenja z Bogom 
spremenil v svoje 'nasprotje' in je 
postal prinašalec teme. V tem smislu 
je praktično sinonim tudi 'nečisti 
duh'. 'Nečisto' je v Svetem pismu 



vse, kar je povezano s smrtjo in zato 
se izključuje iz verske skupnosti in 
bogoslužja. Hudobni duh je sicer po 
Kristusu že premagan, a ima 
možnost delovanja še vse do konca 
sveta, zato je prav, da smo pozorni 
in previdni, saj je njegovo delovanje 
za človeka nadvse nevarno, ker ga v 
marsičem presega. Na našo srečo 
pa nas ne v ljubezni, ki je ni več 
sposoben niti zaznati, zato ga lahko 
premagamo prav z življenjem vere, 
upanja in ljubezni. .  

Po: M. Turnšek 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Virus  je še vedno  med nami. Kaže, da 
se vrača še bolj intenzivno in zahrbtno, 
ker se mnogi obnašajo premalo 
odgovorno. Zaradi nevarnosti bolezni 
smo na trenutke še vedno zbegani in 
negotovi. Takrat se spomnimo, da 
imamo med nami tudi Marijo, Mati 
Božjo, ki je Tolažnica žalostnih. Čim 
bolj pogosto se z zaupanjem zatekajmo 
k njej. Lahko tudi z naslednjo molitvijo: 

Marija, naša Tolažnica! Ti nas 
tolažiš in posreduješ za nas v 
vsaki nadlogi. Izprosi nam luč 
Svetega Duha, da bomo tudi v 
tem času preizkušnje napolnjeni 
z nebeško tolažbo in jo bomo 
delili s svojimi brati in sestrami, 
zlasti s tistimi, ki so še posebej 
izpostavljeni nevarnostim 
okužbe. Varuj jih, da ne bodo 
tudi sami zboleli. Hvala ti, da si 
nas obvarovala doslej in 
posreduj za nas, da ostanemo 
zdravi še naprej. Pomagaj nam, 

da bomo znali premagati 
sebičnost, da se bomo odgovorno 
obnašali in ne bomo ogrožali 
sebe in drugih. Tistim pa, ki se 
borijo z boleznijo, izprosi, da 
bodo bolezen premagali. Tako 
bomo skupaj slavili Boga v 
njegovi veliki dobroti in 
usmiljenju. Amen. 

Pri Sv.Križu je kapela, v kateri lahko 

prižgete svečko in se izročite v 

Marijino varstvo. Marija čaka in vabi. 
  
 
 
 

 

 
 

OB POGREBU FIŠER IVAN-a iz 
Šentjanža so darovali za sv. mašo: sin 
Darko; vnukinja Eva, vnukinja Mateja; 
vnuk Marko z družino - 2 maši; soseda 
Marjeta s sinom Vinkom; 
 

OB POGREBU POLC LEOPOLD-a iz 
Dravograda so darovali za sveto 
mašo: družini Kocuvan- Kerbler.  
 

OB POGREBU ERIKE RAVLAN iz 
Otiškega vrha so darovali za sv. 
mašo: sestra Danica Skutnik; sestra 
Slavka in Ferdo; hčerka Pavla z druž.; 
brat Viktor; brat Milan z druž.; 
Otišnikovi; sestra Jožica Čegovnik; 
sestra Marica in Franc;  sin Ivo z druž.; 
brat Oto in Irena; Pepček in Sonja 
Grizold; brat Fika z Liziko; Alenka 
Bruder; Rečnik Pepca, Javornik 
Bernarda z druž.; Borovšnikovi; 
Dragica Vidrih; vnukinja Lidija z druž.;  
   

 
HVALA VSEM ZA DAROVANE SVETE 

MAŠE. Pa pridite kaj k mašam. 
Predhodne prijave so potrebne.  
 
 

 

 
 Oznanila 


