
MAŠNI NAMENI PP župnij D/ od 30.januarja do 6. februarja 2022 

  
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 /Boženkovi/  
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         

  

 Ponedeljek 
31. januar   

 Janez Bosko, red. 

 
16.00 
18.30 

 
L – PO NAMENU   
D – † MILAN VAJKSLER in SOR.    

 

Torek 
1.februar 

 

16.00  
18.30 

 

L – † ELIZABETA JEVŠEK   
D – † FRANC KRAUS 

Sreda 
       2. februar  

 
SVEČNICA 

 
11.00 
16.00
17.00
18.00 
18.30 

Pri mašah blagoslov sveč in tekočega voska 
O – † KRISTINA KANONIK 
ŠP – † MARIJA GERHOLD 
ŠT – † TONČKA in STANKO BUKOVC – obl. in TOMAŽ BUKOVC 
Č – † ROZMANOVI    
D – za sodelavce župnije in uspeh sinode 

Četrtek 
3. februar  
Blaž, muč. 

16.00
18.00
18.00
18.30 

L – V DOBER NAMEN     
Č –  starši: FRANCKA in MAKS KOTNIK, MAKSI in vsi SOR. 
D – molitvena ura za duhovne poklice 
D – ZA DUHOVNE POKLICE / ZA ZDRAVJE  (Salačnik)  pri maši blagoslov grla   

Petek 
4. februar 

 

9.00 
18.00 
18.30 

Križ – PO NAMENU         
Č – † KAUFMANOVI  
D – † STANKO HODNIK - osmina 

Sobota 
5.februar 

Agata, muč..  

 11.00 
18.30  

Č –  † GREŠOVNIKOVI in LUKANČEVI        
D – večerna nedeljska maša: † starši ČRNOGLAV in SOR.  
                                                    † IDA in ŠTEFAN PODERČNIK                

 PETA 

NEDELJA 
MED LETOM 

–   
6. februar 

 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

Č – † starši: INGA in PAVEL KOTNIK            
ŠT – † STANISLAVA ZAJAMŠEK – 3.obl. – r.     
ŠP – † VIKTOR OŠLOVNIK   
D – † ŠTEFANIJA LESIČNIK  
L – † starši:  ANICA in ALOJZ SAJEVEC in nečak VERNER POLANC 

O – † ŠKURLEJEVI 
       † JOŽEF OČKO in PAVEL MORI          

                

MISEL: Nazarečani so polni upanja 

pričakovali od Jezusa, da bo tudi v domačem 
kraju storil kakšen čudež. Seveda pod nobenim 
pogojem niso mogli sprejeti, da je on božji sin, 
temveč je ostal samo tesarjev sin.  

Ker niso pokazali vere vanj, ni storil 
nobenega čudeža. Situacija se je tako zaostrila, 
da so se pri domačinih pojavile celo morilne 

misli. Podobno kot mnogi preroki pred 
Jezusom in za njim je bil tudi Jezus zavrnjen v 
svojem domačem kraju. Domačini ga niso 
mogli sprejeti. Še manj so hoteli slišati, da je on 
Božji sin. Vprašajmo se, ali ga mi sprejemamo. 
Ali nam je res postal pot, resnica in življenje? 

 
  

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



Številka 5   30. januar 2022 

ANGEL 

OBJEMA  
p. Janez Šamperl, Čisto vsakdanji angeli 
 

Če hočeš objeti moraš srce odpreti 
In roke razpeti, angela objema bližnjemu 
razodeti. 
 

Enkrat v življenju pride dan,  
ko spoznaš, da vsega pač ne zmoreš 
sam. 
 

In angel objema se veseli,  
kako se človekova beda srca pretaplja 
v ljubezni zlato ko bližnjega objame 
In sovražniku poda roko. 

 
Tako objem postane 
molitev,  
hvala in zahvala za 
božje snove,  
ki jih angel objema 
za vsakega človeka  
v naročju drži. 
 
Zato ne čakaj, še 
danes se zamisli,  
hvaležno sprejmi 
božji dar z angelskih 
dlani,  
ker jutri morda 
priložnosti več ne bo,  
da bi bližnjemu 
izkazal odpuščanje,  
ljubezen in dobroto. 

 

 

SVEČNICA 
Cerkev na dan svečnice blagoslavlja 
sveče (tudi tekoči vosek) Po tem obredu 
blagoslavljanja sveč nam “je praznik znan 
kot svečnica, praznik sveč, praznik luči. 
Hrepenenje po svetlobi je med 
prvobitnimi značilnostmi človeške 
narave,” piše slovenski etnograf dr. Niko 
Kuret. Cerkev, ki je uvedla na ta dan 
blagoslov sveč in obhod z gorečimi 
svečami, je upoštevala človeško naravo 
in starodavno izročilo; šego je 
povzdignila v svet nadnarave, v cerkven 
obred: v njem je ‘luč’ prispodoba Mesija, 
ki ‘razsvetljuje človeštvo’, mu razodeva 
smisel sveta in življenja. 
Praznik Jezusovega darovanja se je na 
Vzhodu obhajal že leta 386 (romarica 
Egerija ali Silvija), imenoval pa se je 
Očiščevanje preblažene Device Marije. 

 

   

   

 



Ko bi govóril človeške in angelske jezike, 

ljubezni pa bi ne imel, sem brneč bron ali 

zveneče cimbale. In ko bi imel dar 

preroštva in ko bi poznal vse skrivnosti in 

imel vse spoznanje in ko bi imel vso vero, 

da bi gore prestavljal, ljubezni pa bi ne 

imel, nisem nič. (1 Kor 13,1-2) 
 

Ljubezen je v svojem bistvu podaritev 

samega sebe. 

Je popolnoma čista in lepa, a 

nezavarovana in ranljiva. 

Nima trdnjave in prostora, kamor bi se 

zatekla v uri darovanja. 

Živi edinole iz Jezusovega navdiha, 

njegovega zgleda, zato ne potrebuje 

zemeljskih čet in vojaške moči. 

Njena trajna veljavnost se napaja iz 

Božjih korenin. 

Gradi oblast v notranjosti srca in vlada 

na veke. 

Tudi če človeka, ki se daruje, ubijejo, 

njegova ljubezen ostane.  Kot veličastno 

dejanje ostaja znamenje 

nepremagljivosti, vidno daleč naokrog 

in slišno do desetega kolena 

. Po: P. Millonig, Zasidran v veri

Jezusovi učenci 
 

Biti učenec je bilo v judovski družbi v 

Jezusovem času nekaj običajnega. 

Kdor je hotel postati učenec, si je 

izbral duhovnega učitelja, da bi 

študiral njegov nauk. Te učitelje so 

imenovali »rabi«, kar dobesedno 

pomeni »veliki«. Rabije so v družbi 

zelo spoštovali. V primeru, da bi ti 

sovražnik zajel starše in rabija, bi bilo 

potrebno najprej plačati odkupnino 

za rabija! 

Jezusa samega so zato v znamenje 

spoštovanja pogosto nagovarjali z 

nazivom »rabi«. 

Jezus je (tako kot rabiji v njegovem 

času) dajal svojim učencem več kot 

le govorjeno besedo. Živeli so z njim, 

videli so ga, ko je delal s preprostimi 

ljudmi, in z njim delili vse svoje 

življenje. Poklical jih je, da bi skupaj z 

njim prinašali veselo Božje oznanilo 

drugim. 

Toda Jezusov način 

izbiranja in poučevanja 

učencev se je vsaj v eni 

pomembni stvari ločil 

od judovskega vzora. 

Običajno so se učenci 

pridružili učitelju, ki so 

si ga izbrali. Jezus pa je 

sam izbral dvanajstere. 

Jezusu ni šlo za to, da 



bi ustvaril »versko društvo«, kjer bi 

se vsi strinjali. Nasprotno – verjetno 

so si nekateri člani te skupine ostro 

nasprotovali, preden so postali zares 

njegovi učenci. Pa vendar je Jezus 

videl v teh različnih osebnostih 

lastnosti, ki so bile potrebne za prve 

cerkvene voditelje. 
 

ZA ZAKONCE 

Ljubezen – čarobna in  

dvoumna beseda 
 

Nobenega dvoma ni: temeljni kamen, na 

katerem je zgrajen zakon, je ljubezen.  

A ker je ljubezen najbolj uporabljana beseda 

v slovarju, so  ji v stoletjih pripisali 

najrazličnejše in nenavadne pomene. Med 

drugim so jo razlagali kot čustvo, energijo, 

vibracijo, strast, ideal … 

Tega, kar živimo, ne moremo opredeliti. 

Ima tisoč pomenov, obleče se v tisoče barv, 

zmede nas kot uganka, očara kot zapeljiva 

morska deklica. 
Ignacio Larrañaga 

 

Ob prazniku Svečnice boste lahko v 

Dravogradu pred sveto mašo nabavili 

sveče za blagoslov. Prodajali jih bodo 

člani Karitas. 
 

Tudi v tem tednu bodo potekali 

sinodalni pogovori. Skupine, ki 

bodo povabljene, bodo pravi čas 

obveščene: kje in kdaj ter kako bo 

potekal sinodalni pogovor. 
 

Tečaj za zakon bo potekal v naši 

dekaniji prvi (Mežica) in tretji teden 

(Dravograd) v mesecu marcu 2022.  

MISLI NAŠIH SVETNIKOV 

Bog je vsakemu človeku dal starše, da 

ga varujejo, branijo, hranijo in vzgajajo. 

Oče in mati morata biti otrokom močna 

opora. To pa bosta, če bosta sama 

dovolj krepostna in dobro vzgojena. 
 

Danijel Halas 

Starši, ne naveličajte se učiti in svariti 

svoje otroke, moliti zanje! Dokler je 

drevo še mlado, se lahko zravna, staro se 

zlomi! 
bl. Anton Martin Slomšek 

 

VREMENSKA PREGOVORA 

Bolje je volka v hlevu imeti, kakor se 

na soncu o svečnici greti. 

Če na svečnico prej kapne od strehe 

kakor od sveče, bo dobro leto. 

Ob pogrebu + FILAČ DRAGO-ta iz 
Šentjanža so darovali za sveto mašo: 
Sebastijan Kamenik – 1 mašo, družina 
Jurše - Vertačnik – 5 maš;   
              Zbrani darovi za cerkev- 62 €.  
Hvala vsem za sv.maše in vaše darove. 

 
-Hvala vsem, ki ste sodelovali pri prepisovanju 
svetopisemskega odlomka iz Lukovega evangelija s 
prosto pisavo. Sodelovalo je 11 posameznikov. 

 

za konec 
PREGLED – Prašič gre k vedeževalki in vpraša: 
»Kaj vidite v moji prihodnosti?«   
Vedeževalka: »Samo dobre stvari – pršut, 
salame, klobase in zrezke.«  


