
MAŠNI NAMENI PP župnij D/ od 23.januarja do 30. januarja 2022 

 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 – † ERIKA RAVLAN – 1.obl. in ALOJZ  
        † PAVEL KRAJNC – 5.obl. - r 
D – † FELIKS in MARIJA LUŽNIK    
L – † IVAN VERNEKAR in pri hiši pomrli   
      † starši: CENIKA – 5.obl. in JOŽEF MLAČNIK – 2.obl.         
Sv. Boštjan – † KLARA ŠAJHER         

  

 Ponedeljek 
24. januar   

 Frančišek Saleški 

18.00 
18.30 

Č – † IVAN GRACEJ in BETKA 

D – † OLGA PODERČNIK –obl. in PETER PODERČNIK 
   

 

Torek 
25. januar  

Spreo.ap.Pavla 

 
 

18.00  
18.30 

zaključek molitvene osmine  za edinost 

Č – † STANKO STOPORKO  
D – † DANICA GLASENČNIK – 30.dan     

Sreda 
       26. januar  
Timotej in Tit,šk 

7.30 
18.00 

D – V ZAHVALO in ZA ZDRAVJE       
Č – † ELIZABETA LAMPREHT, ZABERČNIKOVI in starši GOLJAT   

Četrtek 
27.januar  

Angela Merici, r 

18.00
18.30 

Č – † JOŽICA TROBEJ - CEHNER – 30.obl.    
D – † MARIJA KALIŠNIK   

Petek 
28.januar 

 Tomaž Akvinski 

9.00 
18.00 
18.30 

Križ – PO NAMENU        
Č – † ANTON VRHOVNIK in SOR.  
D – † MARIJA, ANTON in ZOFIJA KROTMAJER       

Sobota 
29.januar   

.  

 11.00 
18.30  

L –  † MARICA REBERNIK in umrli pri FRAČNIKU       
D – večerna nedeljska maša: † LUDVIK PUŠNIK – 5.obl. 
                                                    † MARIJA PREGLAV, mož SIMON in otroci               

 ČETRTA 

NEDELJA 
MED LETOM –   

30.januar 

 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

 
 

11.00 
 

11.00 

Č – † IDA PLACET – 6.obl. in GREGOR          
ŠT – † KAROLINA PAVLA KOJZEK - osmina   
ŠP – † JULIJANA NAVERŠNIK  
D – † ALOJZ ROTOVNIK – 1.obl. in † MATJAŽ KREVH   
       † MARICA OŠLOVNIK  
      † IVAN KOBOLT – obl. 
L – † ALOJZ PLEŠIVČNIK – 8.obl. 
      † ALOJZ PEROVNIK, MARICA, TONE    
O – † MONGUS - BLAŽEVI         

                

MISEL: Jezus se je vrnil nazaj v 
domači kraj, kjer je doživel veliko 
razočaranje. Tisti, ki so ga od mladosti 
poznali, niso bili sposobni v njem 
prepoznati kaj več kot 'tesarjevega 
sina'.  Jezusov evangelij je vesela in 
osvobajajoča vest, ki ubogim oznanja 
odrešenje, žalostnim veselje, tistim, ki 
so v zaporu, svobodo. Če hočemo biti 

glasniki evangelija, se moramo 
vprašati, kdo so danes ubogi, žalostni, 
osamljeni, brez svobode. 

Komu moremo mi prinašati 
odrešenje, veselje in tolažbo? Raz-
mislimo o nalogah svojega poslanstva 
in priznajmo, da smo dostikrat mlačni 
pri svojem poslanstvu. 
  

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



Številka 4   30. januar 2022 

 Nedelja Božje besede je praznik 

Svetega pisma, ki ga je papež 

Frančišek s pismom Odprl jim je 

um (Aperuit illis) leta 2019 razglasil 

za vso Cerkev in ga obhajamo v 

mesecu januarju, na 3. nedeljo med 

letom.  

Nedeljo Božje besede se v Sloveniji, 

tokrat že tretjič na ravni vesoljne 

Cerkve, spominjamo in obhajamo 23. 

januarja 2022 pod geslom: »Tudi ona 

dva sta pripovedovala, kaj se je 

zgodilo na poti in kako sta ga  

 

 

prepoznala po lomljenju kruha.« (Lk 

24,35) 

Geslo, ki je že tretje leto zapored 

vzeto iz odlomka o emavških učencih, 

predstavlja zadnjo in ključno stopnjo 

Jezusovega učenca.  

Če smo v letu 2021 skupaj z 

emavškima učencema »odprli oči in 

spoznali Gospoda« (Lk 24,31), smo 

tokrat vabljeni k oznanjevanju. To je 

Božja pedagogika, 

ki učenca vabi, da 

prestopi meje 

samozadostnosti 

individualizma in 

stopi v občestvo. 

Učenec je 

povabljen, da od 

poslušanja ali 

branja Božje 

besede stopi na pot 

oznanjevalca. 

Geslo današnje 

nedelje Božje besede bi tako lahko 

ubesedili tudi s sloganom: Od branja 

do oznanjevanja, od bralca do 

pričevalca. 
                                              (povzeto po SŠK) 

   

   

 

https://katoliska-cerkev.si/apostolsko-pismo-papeza-franciska-v-obliki-motu-proprio-aperuit-illis
https://katoliska-cerkev.si/apostolsko-pismo-papeza-franciska-v-obliki-motu-proprio-aperuit-illis


J u t r a n j a  
m o l i t e v 

Gospod, 
zahvaljujem se ti za dan, ki ga 

prejemam iz tvojih rok.  
Pripravil si ga zame, tako da  

v njem ni ničesar 
preveč in ničesar nepotrebnega. 

Ta dan je mojstrovina,  
kot nalašč ustvarjen zame. 

Že sedaj se ti zahvaljujem za vse 
radosti in priložnosti,  

za čudenje, ki si jih umestil vanj, 
pa tudi za vse težavne trenutke, ki 

bodo zame priložnost za rast. 
Milostno mi nakloni, da bom vsak 

trenutek v hvaležnosti živel 
združen s teboj. Amen. 

 

ZAKAJ JE TAKO POTREBNO MOLITI? 
Znano je, da je Evropa zavrgla Boga in 
svojo krščansko tradicijo. Duhovni 
prebuditelji nas nenehno opozarjajo, 
da bomo ne samo zapravili svojo 

krščansko identiteto, pač pa tudi 
povsem izginili v multi-kulti kulturi. 
Samo še 4 % Evropejcev prihaja 
redno k maši, ostali so sveto mašo 

zavrgli kot nebodigatreba. Prihodnost     
je torej le v naših rokah – v molitvi in 
predanosti. Z molitvijo se človek 
oborožuje za vsakovrsten boj. V 
kakršnem koli stanju je, moliti mora. 
Čista in lepa duša mora moliti, sicer bi 
izgubila svojo lepoto. Pravkar 
spreobrnjena oseba mora moliti, sicer 
bo spet padla. Ni človeka, ki bi ne bil 
dolžan moliti, ker vsaka milost prihaja 
po molitvi.  
Človek mora vedeti, da se je za 
vztrajno molitev treba obleči v 
potrpežljivost in pogumno prema-
govati zunanje in notranje težave. 
Notranje težave: brezvoljnost, suho-
ta, mlačnost, skušnjave; zunanje: 
oziranje na ljudi. Potrebno je 
spoštovanje časa, ki je predviden za 
molitev.  
Vabim Vas, da vztrajate v skupni 
družinski molitvi. Če je nimate, jo 
vzpostavite, če jo imate, jo poglobite. 

Družina je skupnost, kakor 
župnija. 
Skupna molitev pa vsako 
krščansko skupnost povezuje, 
utrjuje vez med starši in otroki. 
Dovolite, da Vam dam nekaj 
primerov, kakor lahko 
oblikujete to molitev. 
• Enkrat na dan, ali vsaj enkrat 
na teden, si določite čas, za 
skupno molitev. Začnite s 

križem, preberite biblijsko zgodbo. 
Včasih se bo dalo po branju 
pogovoriti, včasih ne. Nato naj vsak 
izrazi težavo, problem, prošnjo, ki ga 



ta hip obremenjuje (lahko v tišini 
lahko z besedo), nato se primite za 
roke, ter skupaj počasi molite oče 
naš. Zaključite lahko s pesmijo in 
križem. 
• Starši, pokrižajte svoje otroke, ko 
odhajajo od doma, ko prihajajo 
domov, pred spanjem. Nič ni 
nenavadno ali čudno, če 80 let stara 
mama ali oče, pokriža svojega 50 let 
starega sina ali hčer. Prav tako naj 
tudi zakonci pokrižajo drug drugega.  
• Stari starši, vsi ste nepogrešljivi v 
družinskem življenju. Sicer ste 
omogočili, da so vaši otroci prišli h 
kruhu, pa vendarle še vedno so oni in 
vaši vnuki, pravnuki, potrebni Vaše 
molitve. Vaša naloga ni, da vzgajate, 
opominjate, žugate, Vaša naloga je da 
pomagate, če drugega ne, z molitvijo. 
• Poizkusite nedelje preživeti skupaj. 
Nobena dejavnost, pa naj bo svetna 
ali Katoliška (razen službene 
obveznosti), ne sme preglasiti skupne 
nedelje: od svete maše, preko kosila, 
do nedeljskega popoldneva. Tudi 
televizija ni vedno zaveznik. 
VRNIMO MOLITEV V NAŠE DRUŽINE, 
sicer se nam slabo piše v prihodnosti! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

SINODALNO DOGAJANJE 

Začeli smo s prvimi srečanji na sinodalnih 
pogovorih. Tudi za prihodnje dneve 
organiziramo te pogovore, ki pa bodo 
zaenkrat potekali preko povezave zoom. 
Sinoda je torej dogajanje, je papežev poziv 
hoditi in delati skupaj. Kot kristjani bi 
morali biti bolj solidarni, sočutni s tistimi, ki so 

zapostavljeni, ki trpijo, ki so 
ogroženi... Sinodalnost je vedno prisotna v 
Cerkvi, a ker smo prepogosto veliki 
solisti in egoisti, je še kako na mestu poziv, 
naj hodimo skupaj, naj si pomagamo, naj se 
poslušamo, naj skupaj molimo.  
------------------------------------------------------------  
 Ste vedeli?  Leto 2022 - LETO RIBIŠTVA 

Strokovnjaki za prehrano nas opozarjajo, 

da premalo uživamo ribjo hrano. 

Omega-3 bogate ribe krepijo imunski 

sistem. Ribe so protistrup virusu Covid- 

19. Medtem ko Svetovna zdravstvena 

organizacija priporoča uživanje rib 2-3 

krat na teden, da bi povečala njihovo 

porabo po vsem svetu, je Generalna 

skupščina Združenih narodov leto 2022 

razglasila za mednarodno leto ribištva 

in ribogojstva. Kot kristjani vemo, da je 

riba tudi simbol Jezusovega imena. 

 Prvim kristjanom je 

pomenila varnost in 

prepoznavanje drug 

drugega... 

 
 

MOLITVENI BOTRI ZA 

BIRMANCE 
 

Še vabim k sodelovanju v skupino 

molitvenih botrov za naše birmance. 

V tem tednu se je javilo 9 molivcev. 

Pa drugi? 
 

 

 Ob pogrebu +  PAVLIKE KOJZEK iz 
Selovca so darovali za sveto mašo: 
brat Ferdo z Minko, sestra Ivanka, 
Nabernikovi iz Slov.Gr.- 2 maši, Topler 
Mirko in Suzana, Hubert in Tončka 
Lorenci, družina Lorenci-Trost iz 
Radelj;   
Zbrani darovi za cerkev- 195 €. 
Hvala vsem za sv.maše in vaše darove. 


