
MAŠNI NAMENI  od  7.novembra do 14.novembra 2021 
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      

 

Ponedeljek 
15.november 

Albert Veliki, c.uč. 

 
18.00 
18.30 

 
Č – PO NAMENU   
D – † EMA SKRUBE   

Torek 
16. november 
  Jedrt, red. 

 
18.00
18.30  

   
Č – † ANIKA, VERONIKA, MIMA KOGELNIK 
D – † PODERČNIKOVI in SOR.    
       † MARIJA VRTIČ - osmina 

Sreda 
17.november  

Elizabeta Ogrska  

7.30  
18.00 

D – ZA USPEH OPERACIJE IN BLAGOSLOV    
Č – † IVAN PEČOLER – 1.obl.   
 

Četrtek 
18.november 

Posv.baz.Petra in 
Pavla v Rimu   

 

17.00
18.30 

  

Č – †  KLARA ŠAJHER  
D – † JOŽE HANJŽE  
       

Petek 
19.november  

  

9.00 
 18.30 

Križ – za vse pri hiši pomrli       
D – † FRANC RAMŠAK    

Sobota 
20. november     

 18.00 
18.30  

Č – † CVETKA KOVAČIČ – 19.obl. 
D – večerna nedeljska maša: † IVAN PUŠPAN – 4.obl.    

 

21.november 
     

8.00 
8.00 

 
 

9.30 
  9.30 
11.00 
11.00 

Č –  † IRENA TOREJ in v dober namen 
ŠT – † KATARINA ONUK – 1.obl. 
         † JOŽE KRIŽAN – obl. – r 
         † EGIDIJ ŽVIKART – 1.obl. - r   
ŠP – † ŠTEFAN OŠLOVNIK – obl.   
D – † JOŽE BALANT, bratje in sestre    
L – † ANA in PAVEL VIDERMAN in ++ pri MALIŠNIKOVI     
O – † KRISTINA KANONIK       

     MISEL: Nas Kristusov 

opomin nekega dne  ne bo presenetil, a 
smo vedno pripravljeni na Njegov 
prihod? 

Cerkveno leto se približuje 
koncu. Besedno bogoslužje današnjega 
dne nam govori o koncu sveta in koncu 
našega življenja. Kam se premika svet? 
Tako so se že rodovi spraševali predvsem 
ob naravnih katastrofah in vojnah. 

Današnja Božja beseda nas ne želi 
vznemirjati, temveč spomniti, da moramo 
biti vsak dan pripravljeni na Gospodov 
prihod in potem se nimamo ničesar bati, 
kajti dogajanje v svetu ni prepuščeno 
slepi usodi, temveč je v rokah 
vsemogočnega in usmiljenega Boga 
 
 
 
 
Glasilo izdaja PPŽD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 

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

mailto:igor.g@rkc


    Številka 46       14. november 2021 
Od smokvinega drevesa  

pa se naučite priliko:  
»Kadar postane njegova veja 
 že mužévna in poganja liste,  

veste, da je poletje blizu.  
Tako tudi vi: Ko boste videli,  

da se to dogaja, védite,  
da je blizu, pred vrati. Resnično, povem vam:  

Ta rod nikakor ne bo prešel,  
dokler se vse to ne zgodi.  

Nebo in zemlja bosta prešla, 
moje besede pa  

nikakor ne bodo prešle.  
Za tisti dan ali uro pa ne ve nihče,  

ne angeli v nebesih, ne Sin, ampak samo Oče.« 
(Mr 13,28–32) 

 

Vsi vemo: za jesenjo pride mraz in 
potem sneg in potem zima. In 
pozimi je vse kot mrtvo, le človek in 
luč ognja kažeta, da življenje še ni 
umrlo. 
Prav tako vsi vemo, da se bliža večer 
in noč, ko se sonce prevesi v drugo 
polovico dneva. In ponoči se zdi, kot da 
je zemlja izumrla, le luči so kakor tleča 
iskra, iz katere v jutru sije novo življenje. 
Prav tako vemo, da je človeško življenje 
kot leta, kot dan, da vznikne, se 
razcveta in izgine v nadčutna področja 
stvarnosti. 
A čeprav znamo urejati življenje v skladu 
s časi, vedno znova pozabimo na pouk 
narave: oditi bo treba, pa ne v brezno 
niča, temveč v naročje Stvarnika. 

Končati in dovršiti moramo rast dni na 
zemlji, potem pa položiti sadove pred 
Večnega. 
Tako nas uči narava, v kateri živimo. 
Tudi nadnarava naravne danosti 
podpira in dopolnjuje. Zato nam Cerkev 
zadnjih nedelj cerkvenega leta bere 
odlomke, ki govorijo o koncu sveta ali 
poslednjih časih, predno bodo nastopile 

štiri poslednje reči: smrt, sodba, nebesa 
ali pekel. 
 

Kakor je vse na svetu minljivo, je minljiv 
tudi svet sam. Ima svoj začetek in konec. 
Kakor o začetku sveta ne vemo veliko, 
tako tudi o koncu ne: preroške knjige in 
Kristusove prilike nam te prihodnje 
resnice skušajo osvetliti. Dejstvo pa je, 
da ne vemo ne ure ne dneva, tako da se 
moramo truditi za pravo pot vsak dan 
znova. Le tako bomo lahko ob koncu 
prispeli Njemu v objem.            Po: Bogoslužno leto B 

   

   



TEDEN ZAPOROV 
Naslov letošnjega tedna zaporov je 

»Pomislite na vrane …«. Upanje nam 

pomaga prepotovati potovanje iz temin 

bolečine, trpljenja, strahu ali bridkosti do 

kraja, kamor lahko posije svetloba. Bog 

skrbi za nas. Ne glede na to, kako 

zmedeno ali težko življenje postane, ni 

Bog nikoli oddaljen in hrepeni, da bi ga 

spustili k sebi. 

Skupaj stopajmo skozi ta teden molitve in 

rastimo v svojem skupnem razumevanju 

vrednosti, ki jo Bog polaga v vsakega 

izmed njegovih otrok, da bi se tako kot 

vrane vzpenjali, končno svobodni, polni 

zaupanja v njegovo preskrbo in ljubezen 

do nas. Molimo za družbeno povezanost 

in obnovljene odnose ter odprtost za 

velikodušno ljubezen Boga, ki hrepeni po 

bližini z vsako posamezno osebo, ki jo 

ceni in pozna po imenu. 

 

VAROVANJE ZDRAVJA 
 

V ponedeljek, 8. 11. so nastopili novi 
ukrepi. Pomembno: 
– PCT pogoj za starejše od 12 let. S seboj 
imejmo potrdilo in osebni dokument. 
– Za učence nad 12 let samotestiranje 
sedaj zadošča tudi za verouk. 
– Obvezna je uporaba ustrezne maske 
(kirurške ali FPP2). Maske iz blaga ne 
zadoščajo. 
– Razdalja med udeleženci najmanj 1,5 
metra (razen med osebami iz skupnega 

gospodinjstva) 
Potrudimo se in sami poskrbimo, da smo 
v cerkvi čim bolj razporejeni, tako da je 
razdalja med osebami ali med družinami. 
Prosim, da imate res vedno s seboj 
osebni dokument in potrdilo. Z 
odgovornim ravnanjem v teh časih 
pokažemo ljubezen tudi do bližnjega. 
 

 

Redne nedeljske nabirke se iz leta v leto vztrajno 
manjšajo, tako da uspemo komaj poravnavati sprotne 

stroške vzdrževanja cerkve in župnijskih  
prostorov, kaj šele da bi kaj prihranili za večja 

obnovitvena dela. Zato vas še naprej spodbujamo k 

velikodušnosti! Preteklo prvo nedeljo v mesecu smo 
tako zbrali:  

Dravograd 97 €  
Šentjanž 87 €  

Šempeter (maša je bila pri Ožboltu) 84 € 
Črneče 52 €  

Libeliče 25 €,  

Ojstrica 20 €, 
 -----------------------------------  

Skupaj torej: 365 € v 6 župnijah.  
 

https://www.kamnje.net/preventiva-v-zupniji/
https://www.kamnje.net/preventiva-v-zupniji/


NABIRKA ZA MISIJONE  
 

Na misijonsko nedeljo, 21. oktobra se je v 
pušici po naših župnijah nabralo 534 €,  
(Dravograd 216 €, Šentjanž 87 €, Ojstrica 77 €, Črneče 57 

€, Šempeter 55 €, Libeliče 42 €,) kar je povprečno 
velik znesek glede na ostale redne nabirke – 
vaše darove smo nakazali Misijonskemu 
središču Slovenije za dobrodelne projekte 
slovenskih misijonarjev po svetu! Hvala! 
 

RES ŠKODA, DA JE UMRLA 
»ZDRAVA PAMET« 

 

Dolga leta je bila z nami. Nihče pa zagotovo 
ne ve, koliko je bila stara, saj se je njen  
rojstni list že davno tega izgubil v 
birokratskih predalih. 
Spominjali se je bomo po tem, da je 
ohranjala in drugim posredovala pametne 
nauke, kot so, da se je z dežja pametno čim 
prej umakniti pod streho in ne pod kap, da  
kdor prvi pride, prvi melje in da življenje ni 
vedno pošteno. 
»Zdrava pamet« je živela preprosto, držala 
se je načela, da lahko zapraviš le toliko,  
kot zaslužiš. Vedela je, kaj je zdravo 
starševstvo, da so glavni starši, ne pa 
otroci. 
Njeno zdravje je začelo vidno pešati, ko so 
v veljavo stopila sicer dobronamerna  
načela, ki pa so jih ljudje vzeli preveč resno. 
Ko je slišala, da so šestletnika obtožili spol- 
nega nadlegovanja, ker je poljubil sošolko 
in da so učitelja odpustili, ker je kaznoval  
trmoglavega dijaka, se je njeno stanje 
močno poslabšalo. Še huje je bilo, ko je 
izvedela, da morajo učitelji prositi za 
dovoljenje starše, preden učencu dajo 
aspirin, ne smejo pa staršev obvestiti, če 
učenka zanosi in hoče splaviti.  
In končno je gospa »Zdrava pamet« 
izgubila voljo do življenja, ko so 
prepovedali  

deset zapovedi, ko je Cerkev postala posel 
in ko so začeli z zločinci ravnati lepše kot z  
njihovimi žrtvami. 
Ko je gospa »Zdrava pamet« izvedela, da se 
je neka gospa polila z vročo kavo, se  
pritožila in za nagrado dobila visoko 
odškodnino, je izdihnila zadnji dih. 
 
Za njo žalujejo njeni starši, Resnica in 
Zaupanje, njen mož Preudarnost, hčerka 
Odgovornost in sin Razum. Preživeli sta jo 
tudi obe polsestri, »Moja pravica« in »Jaz 
hočem«. 
Pogrebcev je bilo zelo malo, saj se večina ni 
zavedela, da je gospa »Zdrava pamet«  
umrla. Če se je ti spomniš, izroči osmrtnico 
naprej. Če se je ne, pa kot velika večina  
ostani križem rok. 

 

 Ob pogrebu + ŠMON VIKTOR-ja iz Podgrada 
so darovali za sveto mašo: Mija Dolinšek, 
Jelka Đorđević, družina Dolinar – 2 maši.   
Hvala vsem za svete maše. 

 

Ob pogrebu + KOLAR IVAN-a iz Dravograda 
so darovali za sveto mašo: sin Jani Kolar z 
družino, vnuk Tilen z družino, družina 
Mesner, družina Preglav – 2 maši;   
Hvala vsem za svete maše. 

 

šali za konec 
 
-Žena na obisku pri možu zaporniku: »Ali 
si našel pilo, ki sem ti jo poslala v potici?« 
»Sem, jutri me bodo operirali.« 
 
-Učitelj verouka hoče otrokom z  
zgledom razložiti krepost usmiljenja.  
»recimo,« pravi, »če hoče neki voznik  
tepsti svojega osla, pa mu to  
preprečim – kakšno krepost gojim?«-  
»Bratsko ljubezen«  


