
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od  17.oktobra do 24.oktobra 2021 
29.  

NEDELJA  
MED LETOM 

 
17.oktober  

   

8.00 
8.00 

 
9.30 

  9.30 
11.00 
11.00 

Č – † TEREZIJA GABROVEC in ANDREJ ter IVANA MLAKAR       
ŠT – † BRANKO –obl., VIDA in MARTIN KRIVEC -r  
         † VIKTOR LEVOVNIK – 9.obl. 
ŠP – † MILKA VRHOVNIK – /krst Naj/  
D – † JANEZ RAMŠAK – 30.dan.  
L – † družina TIČLER in pri hiši pomrli  
O – †  PETER, TEREZIJA in KATARINA OKROGELNIK in umrli JAMNIKOVI 

 

Ponedeljek 
        18.oktober  
Luka, evangelist 

17.00
18.30 

L – † STANKO KOROŠ  
D – † STANISLAV ŠKRATEK, po maši seja ŽPS Dravograd       

Torek 
19.oktober 

    Pavel od Križa 

17.00 
17.00 
18.30 

L – † JOŽICA PŠENIČNIK   
Ema – PO NAMENU 
D – † DUŠAN KLUG – 6.obl.     

Sreda 
20.oktober  

7.30 
17.00  

D – ZA ZDRAVJE  
L – † ALENKA PRIMOŽIČ 

Četrtek 
21.oktober  

Uršula, mučenka  

17.00
17.00
18.30 

D – Razgovor za krst /starši+botri/ 
L – † ELIZABETA JEVŠEK 
D – † ERNA KREVH  

Petek 
22.oktober  

Janez Pavel II.  

9.00 
18.30 

Križ – PO NAMENU in v dober namen   
D – † FRANCI RAČNIK in SOR.   

Sobota 
23.oktober  

Janez Kapistran,      

15.30  
17.00
18.00
18.30  

ŠT – † PAVEL KAC – 2.obl. 
L – † STANKO ROŽEJ  
Č – † JOŽE KRAMER – 9.obl. in MARICA – 9.obl. ter JAKOB GOLJAT  
D – več. nedeljska maša: † IVAN PUŠPAN in starši          

30.  
NEDELJA  

MED LETOM 
 

24.oktober  

MISIJONSKA 
NEDELJA   

8.00 
8.00 
9.30 

   
  9.30 
11.00 
11.00 

Č – † ANA in JAKOB ROZMAN  
ŠT – † PRODNARJEVI in VLADO NAVODNIK   
ŠP – † SIMON MOČNIK in DOLANČEVI 
         † IVAN VRHOVNIK ter starši in brata-r     
D – ŽIVI in RAJNI FARANI   
L – † MIRKO in ZORA DROFENIK, v dober namen in za zdravje  
O – † MATILDA PEČOLER in umrli pri ČREŠNARJU   

DUHOVNA MISEL:  
V vseh nas je globoko 

zakoreninjena želja, da bi drugim 
gospodovali. To se kaže v politiki, 
poklicnem življenju, v šolah in tudi v 
zakonih ter družinah. Tudi Cerkev v 
tem pogledu ni izjema. 

Čeprav je Jezus izrecno naročil 
svojim apostolom, ko so se prepirali 

za prva mesta, da morajo služiti, in ne 
gospodovati, so se v  
zgodovini Cerkve vedno znova poja-
vljali ljudje, ki se niso zmenili za 
Jezusovo naročilo in so Cerkvi 
povzročili veliko škodo. 

Vprašajmo se, ali se bolj nagi-
bamo k služenju ali gospodovanju?!! 

 
     Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. e-    

    naslov: igor.g@rkc. Mobi: 041 319-440; 

mailto:igor.g@rkc


Številka 42        17. oktober 2021 
 

29. NEDELJA MED LETOM 
 

Jezus jih je poklical k sebi  
in jim rekel:  

»Veste, da tisti,  
ki veljajo za vladarje, gospodujejo nad 

narodi in da  
jim njihovi velikaši vladajo.  

Med vami pa naj ne bo tako,  
ampak kdor hoče postati velik med 

vami,  
naj bo vaš strežnik,  

in kdor hoče biti  
prvi med vami,  

naj bo vsem služabnik.  
Saj tudi Sin človekov  

ni prišel, da bi mu stregli,  
ampak da bi on stregel  

in dal svoje življenje  
v odkupnino za mnoge.« 

(Mr 10,42–45) 

 

 
 

 

 

Jezus je marsikatero misel in željo 

svojih učencev postavil na glavo. Tako 

dela tudi v današnjem evangeliju.  

Jakob in Janez bi rada postala največja 

med apostoli. Jezusa nagovarjata, naj 

bi ju v svojem kraljestvu posadil enega 

na desnico in drugega na levico, torej 

na prvi in najvišji dve mesti. 

Jezus je vsem skupaj povedal, da so 

njegovi pogledi na prva mesta 

drugačni. Pri narodih in njihovih 

veljakih res prevladuje pojmovanje, da 

so prvi in največji oni, ki sedijo na 

vladarskih prestolih. 

Na Jezusovo desnico in levico ne vodi 

nobena druga pot razen tiste, po kateri 

gremo z roko v roki in se med seboj 

podpiramo. Na sedežih poleg Jezusa 

bomo skupaj z drugimi – ali nas pa tam 

sploh ne bo. 

 

   

   



 

ZA SLUŽENJE 
 

Jezus, daj mi plemenito srce, da ti bom 

bolje služil. 

Močno srce, da bom iskal visoke cilje, ne 

povprečnih izbir. 
 

Požrtvovalno srce za delo, 

da bom gledal v njem poslanstvo in ne 

breme. 
 

V trpljenju veliko srce, 

da bom dober vojak pred svojim križem 

in čuteč Cirenejec za križe drugih. 
 

Veliko srce za svet, razumevanje za 

njegove krhkosti, 

pa nedotakljivost za njegove ideje in 

mike. 
 

Veliko srce za ljudi, zvesto in pozorno, 

zlasti pa uslužno srce, 

predano malim in ponižnim. 
 

Srce, ki ne bo zagledano vase, ki se bo 

vedno opiralo nate, 

srečno v služenju tebi in bratom, Gospod, 

vse dni mojega življenja. 
Po: Ignacio Laranaga, Zakladnica molitve 

 

Ker ste mi mnogi, po vsebini 
prejšnje številke našega 

Studenca, postavili vprašanje, 
kaj to sploh je sinoda, sem 

poiskal odgovor in ga našel v 
novi številiki tednika Družina. 

In kaj beremo? 
Kakšna bo sinodalna pot? 
 

Sinoda o sinodalnosti se začenja od 
spodaj. Papež želi v dogajanje 
pritegniti vse, se z vsemi posvetovati. 
Hoče dati glas vsem. Biti sinodalen 

pomeni zavedati se, da isti Duh govori 
v meni kot tudi v drugih z isto 
veljavnostjo. In vsakdo se mora tega 
zavedati, tudi tisti, ki je odgovoren. 
Eno je pripraviti sinodo, nekaj 
drugega pa izvršiti sinodalno pot, 
razmišljati sinodalno, delovati 
sinodalno. To vsebuje spreobrnjenje, 
lahko ga imenujemo kar sinodalno 
spreobrnjenje. Iz tega se poraja 
spoštovanje različnosti, kar ni 
nasprotovanje, ampak bogastvo in 
pomembna vrednota. 

Sinoda je prehod od »jaz« k »mi«. Če 
v Cerkvi ne živimo sinodalnosti, hitro 
lahko zapademo ukazovanju, ko se 
morajo drugi pokoravati. Dejansko pa 
se moramo vsi pokoravati Duhu, smo 
v občestvu z Duhom in govorimo v 
imenu Duha. To je prava sinodalna 
pot. Čas, v katerem živimo, poglablja 
individualizem. Človek postaja 
površen in se sklicuje le nase. Glasno 
se zahtevajo pravice posameznikov, a 
pozabljajo se dolžnosti in skupno 
dobro, zato s težavo iščemo obzorje 



smisla. Upam, da bo sinoda pokazala 
in še bolj pričala za pot odnosov, kajti 
kultura kvalitete odnosov bo rešitev 
tega našega sveta. Sicer se bomo 
izgubili.  

Sinodalna stvarnost je takrat, ko 
imamo namesto posameznih 
duhovnikov navzočnost in delovanje 
zedinjenega duhovniškega zbora, 
sinodalnost je takrat, ko imamo živo 
župnijsko skupnost. Sinodalnost je 
takrat, ko imamo namesto 
pastoralnih delavcev pastoralo 
celotne skupnosti, ko niso samo 
odgovorni za skupine, ampak so 
odgovorne skupine. Pomembna je 
sinodalna razsežnost, razsežnost 
odnosov, občestvenosti, edinosti, ki 
vse povezuje. 
Naj gre za sinodo odnosov. Nikar ne 
pozabimo, sinoda je najprej kraj 
poslušanja. Sinodalna Cerkev je 
Cerkev poslušanja. To je vzajemno 
poslušanje, v katerem se vsak lahko 
nekaj nauči. Naj naša občestva, 
župnijske skupnosti v sinodalnem 
procesu postajajo vedno bolj kraj 
poslušanja in kvalitetnih odnosov. Za 
to pot pa se mora vsak sam potruditi. 
Naša rakava rana je, da kristjani 
vedno manj pripadamo Cerkvi, 
skupnosti, župnijski skupnosti. Sinoda 
želi ravno to poživiti, da bi bolj zares, 
s srcem pripadali skupnosti Cerkve. 
(misli o sinodi je zapisal župnikErvin Mozetič) 

MESEC ROŽNEGA VENCA 
Čas se zelo hitro izteka v večnost. 
Mesec oktober je čas, da najdemo 

stik, za ponavljajočo molitev z 
Marijo. Ta ustavlja zlo, nas 

osvobaja sužnosti in odpira pot v 
prihodnost. Zdaj ni čas za 

opazovanje, kam gre svet, ampak za 
konkretne korake v krščanskem 

življenju. Kdor je krščen in osebno 
moli le občasno, je kristjan v najlon 

vrečki in v zamrzovalni skrinji. 
 

ZAHVALE 
Zahvala velja za vse, ki ste pomagali v župniji 

Šentjanž razrezati in pospraviti drva za zimo ter 
jih zložili pod streho. Bohlonej! 

 

Zahvala velja ključarju v Dravogradu Stanku 
Vravneku in prostovoljcu Jožetu Kladniku za 

pomoč pri prekladanju sekancev. Bog povrni za 
to pomoč. 

 

Zahvala tudi vsem, ki ste pomagali v Šempetru 
pri gradbenih delih. Se priporočamo!   

--------------------------------------------------  

Šala za konec 

RECEPT – Soseda se pogovarjata: »Grozno 
kašljam, kaj naj storim?« »Vem za sijajen 
recept: pojej kilogram surovega kislega zelja 
in nanj spij steklenico donata.« Naslednji dan 
se soseda spet srečata. »Še kašljaš?« »Ne, ker 
si ne upam!« 

Oglas na oglasni deski: Izgubil se je naš 
pes Runo. Če ga kje vidite, nam javite na 

tel. 041 ------. Rad ima otroke. 
Pod oglasom pa so našli pripis: Hvala 

Bogu da imam že velike otroke.     


