
MAŠNI NAMENI  od  7.novembra do 14.novembra 2021 
32.  

NEDELJA  
MED LETOM 

 

7.november 

    

8.00 
8.00 
9.30 

 
9.30 

11.00 
11.00 

Č – zahvalna nedelja - † IVAN ČREŠNIK in JULIJANO POŠEK  
ŠT – zahvalna nedelja- ŽIVI IN RAJNI DOBROTNIKI CERKVE   
Ožbolt – zahvalna nedelja: † TILEN BOŽIČ 
                                             † GUNTER  BRUDER – 10.obl.  
D – † FELIKS ŽLOF 

L – zahvalna nedelja – † MARIJA in IVAN KAUŠEK ter LENKA PRIMOŽIČ    
O – † PAVEL MORI     

 

Ponedeljek 
8.november 

7.30 D – † MARICA CIGALE  

Torek 
9. november 

 Posv. lateranske 
bazilike  

      
 ni maše 

Sreda 
10.november  

 Leon Veliki, pp 

  
   

  
 ni maše 

Četrtek 
11.november 
Martin, škof  

 

17.00
18.30 

  

L – † MIHA PŠENIČNIK, MARIJA in JOŽICA in pomrli pri hiši  
D – † MARIJA KALIŠNIK - osmina 

Petek 
12.november  
 Jozafat, škof 

9.00 
18.00
18.30 

Križ – PO NAMENU       
Č – † CVETKA PREGLAU 
D – † BORIS GREBENC  2.obl. in starši   

Sobota 
13. november  
Stanislav, red.   

 
11.00 
18.30  

  
L – † ALENKA PRIMOŽIČ  
D – večerna nedeljska maša: † MIHA ŠTELCER  

33.  
NEDELJA  

MED LETOM 
 

14.november 
 Začetek tedna 

zaporov   

8.00 
8.00 
9.30 

  9.30 
11.00 

 
11.00 

Č –  † VAUKANOVI, BLAZNIKOVI in VRAVNIKOVI  
ŠP – † ERIKA RAVLAN   
ŠT – † FRANČIŠKA in LJUDMILA BARTH  
D – Nedelja zokonskih jubilantov:  † ŠTEFANIJA LESIČNIK   
L –  Martinova nedelja: † BOGOMIR in MARIJA KNEZ, brat PAVEL  
                                               in pri hiši pomrli / ŽIVI IN RAJNI FARANI    
O – † ŠTEFANIJA MATIČKO      

     MISEL: Bog gleda na nas ljudi z 

drugega vidika. Mi ljudje ocenjujemo 
soljudi dostikrat po njihovih dejanjih, ne 
vidimo pa njihovega resničnega namena, 
ki se skriva za dejanji. Bog vidi človeku v 
srce. Zato so njegove sodbe drugačne. 
Kar je v očeh ljudi veliko, je lahko pred 
Bogom majhno in nepomembno. Velja 
tudi obratno. Jezus je v današnjem 
evangeliju pohvalil ubogo vdovo, ki je 
darovala vse, kar je imela. Četudi je bil to 
na zunaj zelo majhen dar, je bilo v  
 

 
Jezusovih očeh to veliko. Kajti Bog ne 
gleda na zunanjo velikost daru, temveč 
na vrednost, ki jo tisti dar predstavlja za 
samega darovalca. 
Skoraj vsakdo izmed nas lahko prizna, da 
soljudi dostikrat ocenjuje bolj po velikosti 
daru ali po zunanjosti kot po notranjosti 
in njegovih skritih namenih. 
 
 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 

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

mailto:igor.g@rkc
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MISEL ob NEDELJI 
ZAHVALE 

V nekaterih župnijah naših 
pastoralno povezanih župnij 
Dravograd (odslej PPŽD) obhajamo 
zahvalno nedeljo. Le-to smo v 
Dravogradu in na Ojstrici že 
obhajali. Ker zahvale nikoli ni 
dovolj in hvaležnosti tudi ne, 
podajam še nekaj misli ob tem 
vidiku naše vere – zahvali. 

Pridelki narave niso samoumevni.  
Lahko bi bila polja brez semen, 
hranil in dežja. Lahko bi bila tla  

peščena in nerodovitna. Pa če ne 
bi rasle rože, drevesa, gozdovi? 
Kako bi bilo, če pridelki zemlje ne 
bi imeli užitnih plodov? Če ne bi 
bilo divjadi, ptic, živali in rib? Kako 
bi se prehranjevali? Kaj bi jedli, da 
bi ostali pri življenju? S čim bi si 
potešili lakoto? Lakoto po hrani 
sveta.  
Ko je Bog ustvaril človeka, je 
moral ustvariti naravo, ki ga živi. 
Vanjo polaga Stvarnik svojega 
duha in jo obnavlja, da daje svoj 
sad. Vsako leto zemlja znova 
rojeva in hrani množice. Bog 
navrže več, kakor more človek 
zaužiti. Več, kakor bi mogla zaužiti 
vsa usta sveta. A ljudje umirajo od 
lakote, ker so na svetu mogočneži, 
ki si prilaščajo darove narave na 
račun drugih. Ker ne ravnajo po 
Božjem zgledu, ampak ropajo, 
plenijo, požigajo in dopuščajo, da 
so bratje in sestre ranjeni v 
dostojanstvu, ko si pridobivajo 
dobrine zemlje. Zahvaljujmo se 
Bogu, da ne trpimo lakote. 
Pomagajmo 
po svojih 
močeh, da 
je ne bi 
trpeli ljudje 
našega 
veka. 

 Po: P. Millonig, Zasidran v veri 

   

   



MISEL OB SINODI 
Pred kratkim se je v Cerkvi začela 
sinoda. Na kaj drugega, kakor na to je 
mislil papež Frančišek s svojo 
določitvijo, ko je rekel, da je čas, da 
kristjani začnemo hoditi skupaj. 
Hoditi skupaj pomeni poslušati drug 
drugega, učiti se drug od drugega, 
čutiti drug z drugim in s skupnostjo, ki 
ji pripadamo. Samo če bo naše 
življenje postalo takšna skupna hoja, 
bo z nami potoval tudi Bog, kot je 
potoval z Izvoljenim ljudstvom v 
obljubljeno deželo svobode in 
blagostanja. Če hodimo vsak po svoje, 
ne čutimo, da bi Bog potoval z nami, 
ne zaznamo njegove navzočnosti in se 
vedno bolj pogrezamo v nevero. 
Papež Frančišek nas zato spominja na 
temelj naše vere, to je ljubeča 
pripadnost skupnosti verujočih. To je 
čutenje s Cerkvijo, ki ni servis za 
usluge, ki ima serviserja nekega 
duhovnika ali škofa. Cerkev je 
skupnost krščenih, ki pripadajo drug 
drugemu, so drug za drugega 
odgovorni. Ne sme in ne more nam 
biti vseeno, kaj se s katerim od članov 
te skupnosti dogaja. 
 

 
 

Bog se v svoji darežljivosti ne da 
prekositi. Želi imeti edino prostor, 

kamor bo svoje darove lahko položil: 
to je hvaležno človeško srce. 
Neki pesnik takole razmišlja:  

Ko Boga prosimo za rožo, nam da 
cvetoče poljane; ko ga prosimo za 

vodo, nam da oceane; ko ga prosimo 
za svobodo, nam odpira vesolje;  

ko ga prosimo za hrano,  
nam daje svoje meso in kri. 

 

11. novembra je martinovo  
 

Gotovo poznaš pripovedi o tem, kako 

je sveti Martin, ki je bil takrat vojak 

rimskega cesarstva, revežu, ki ni imel 

obleke, odrezal kos svojega plašča in 

mu ga podaril. Kaj pa Martinova gos? 

Ali veš, kako je ta povezana s svetim 

Martinom? 

… Martin ni hotel ostati vojak. Postal 

je kristjan, dal se je krstiti in živel je 

kot menih. Ljudje so ga imeli radi. In 

ker je bil zelo moder in dober človek, 

so ga izvolili za škofa, ampak Martin 

je bil preveč skromen, da bi sprejel 

tako visok naslov. Ko so ga hoteli 

odvesti, se je skril med gosi. Vendar 

so goske zagnale tak vik in krik, da so 

ljudje šli gledat, kaj se z njimi 

dogaja. In tako so našli Martina. Gosi 

so izdale njegovo skrivališče.  

Nekoč se je z martinovim začenjal 

zimski čas in hkrati tudi novo 

gospodarsko leto. Na ta dan so morali 



kmetje gospodarjem izplačati 

desetino od letine, ki je do takrat bila 

že pospravljena. In ker niso imeli 

denarja, so pogosto plačevali s 

poljskimi pridelki ali z živalmi, zato ni 

čudno, da je marsikatera gos romala v 

ponev. 

 
 

BLAGOSLOV NOVEGA KRIŽA 
na Viču 

Preteklo soboto 30.oktobra 2021 smo 
slovesno blagoslovili novi križ na Viču. 
Stoji nad hišo Franc Marjana, ki je s 

svojimi domačimi in dobrimi prijatelji  
postavil lepi in dragoceni križ. Kot je 
poudaril v nagovoru, želi, da jih ta križ z 
Jezusom na njem varuje pred vsem 
slabim, ki se širi med ljudmi. Naj Križani 
varuje njihov dom, vse domače in 
prihodnje rodove. Pri blagoslovu se je 
zbralo lepo število okoličanov, ki so se po 
blagoslovu, ki ga je opravil domači župnik 
moderator Igor Glasenčnik, poveselili in 
družili ob lepem uspehu in srčno so 
začutili, kako dobro je prijateljevati in 
graditi dobre sosedske odnose. Dobri 
Bog pa naj blagoslavlja vse dobre ljudi. 

 
 Še spominska fotografija ob blagoslovu križa 
--------------------------------------------------------------------------- 

 Ob pogrebu + MARIJE KALIŠNIK iz 
Viča so darovali za sveto mašo: družina 
Gnamuš-Šlebnik, Gretka Gnamuš, Zofija 
Mager in Sara, Simona Jerčič Pšeničnik z 
družino, Fanika Jerčič, Zvonko Jerčič z 
družino, hčerki Marjana in Anka, vnuki, 
pravnuki, Pečnik Hermina, družina Špalir, 
Mojca in Franc Plazovnik, Salačnikovi, 
Martina Kališnik z družino, Simon Rihter z 
družino, Štefka Kališnik, Rudi in Kristina 
Vaukman, birmanki Betka in Marjeta, 
Jožef Vaukman, Lojzka Ramšak, Breda 
in Marko Jesenšek z družino,  
Hvala vsem za svete maše 
 


