
MAŠNI NAMENI PP župnij D/ od 6.februarja do 13. februarja 2022 

 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          

  

 Ponedeljek 
7. februar   

17.00 
18.30 

ŠT – † JOŽE TOMAŽIČ    
D – † JOŽE in NEŽKA VALENTI     

 

Torek 
8. februar 

 

16.00  
18.30 

 

L – †  ALENKA PRIMOŽIČ 
D – † ERNA KREVH  

Sreda 
       9. februar 
Apolonija, muč.  

7.30 
 16.00 

D – ZA ZDRAVJE na duši in telesu 
L – † JOŽICA PŠENIČNIK  
Ob 9.30 - Rekolekcija na Ravnah 

Četrtek 
10. februar  

Sholastika, red. 

8.00 
16.00
18.30 

Č –  ZA ZDRAVJE 
L – PO NAMENU / † oče ALOJZ PEROVNIK, teta MARICA in stric TONE 
D – † BERTA MORI   

Petek 
11 februar 
Lurška MB 

Dan bolnikov 

9.00 
16.00
18.00 
18.30 

Križ – PO NAMENU         
L – † MAJDA BLAŽEVIČ - osmina  
Č – ZA ZDRAVJE in † DOLFI HANJŽE 
D – ZA ZDRAVJE  

Sobota 
12.februar 

  

 11.00 
18.30  

L – † ZDRAVKO SMREČNIK - osmina         
D – večerna nedeljska maša: † GABRIJELA PUŠNIK                  

 ŠESTA 

NEDELJA 
MED LETOM 

–   
13. februar 

 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

 
11.00 
11.00 

Č – † STANKO POBERŽNIK in JULIUJANA PLAZL in SOR.             
ŠP – † ALOJZ DANIJEL      
ŠT – † MARIJA VRBAČ – obl. in VIKTOR  /predstavitev prvoobhajancev/  
D – † ADOLF HANJŽE – 8.obl. 
       † JOŽEFA ČREŠNIK – 30. dan.  
L – † HRASTNIKOVI in HVALIJEVI in pri hiši pomrli   
Boštjan– † MILAN LAMPRET           

                

MISEL Podobno kot apostola 
Petra tudi nas Kristus kliče, da zapustimo 
varno obalo in zapustimo na njegovo 
besedo vsakodnevno plitvino in odrinemo 
na globino.  

Bolj ko se je kakšen človek 
približal Bogu in začutil njegovo svetlobo, 
toliko bolj je ob tem spoznal svojo lastno 
temo in grešnost. To se je zgodilo preroku 
Izaiji, ki je imel videnje božjega veličastva 
v jeruzalemskem templju in zaslišal je 
tiste besede, ki jih mi izgovarjamo pri 
vsaki maši: »Svet, svet, svet si Ti, Gospod!« 
in z njimi izražamo božjo svetost.    

Ljudje, ki ne čutijo v sebi nobene 
grešnosti in kljub velikim napakam, ki jih 
delajo v svojem življenju, ne uvidijo, da je 
sploh kaj narobe, kažejo, da so zelo daleč 
od Boga. Kajti če bi začutili božjo bližino 
in božjo svetlobo, potem bi v trenutku 
spoznali svojo grešnost in svojo temo in se 
je iskreno pokesali. 

 

 
  

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



Številka 6   6. februar 2022 

 ANGELI ZATE  
 

Angeli sprašujejo, 
le kam ta svet drvi. 

Svetovni sporazumi se vrstijo, 
a rešitve ni in ni. 

Novi strahovi rojijo, 
ljudje se selijo –  

valovijo, jokajo – ihtijo. 
Drugi spet se veselijo, 

v udobju in bogastvu živijo. 
Vrednote kopnijo, 

zdi se, kakor da angeli 
Božje dobrote in moči 

ne prinašajo več med ljudi. 
Smo tako daleč zašli, 
so otemnele nam oči, 

da ne vidimo več 
Božje dobrotne dlani, 

ne angelov, ki nam prinašajo 
in k Bogu odnašajo, 

kar mu pristoji? 
Upočasnimo svoj korak, 
drugače nam rešitve ni. 

'Od zgoraj' 
bomo zaustavljeni …  

(p.Janez Šamperl) 
 

 

 

 

 

 

Tedaj je Jezus rekel Simonu:  

»Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi.«  
(prim. Lk 5,10) 
 

Slišal sem praviti, da je nekdo v Svetem 

pismu naštel 366-krat napisano naročilo: 

»Ne boj se! Ne boj se!« To je tolikokrat, 

kolikor je dni v (prestopnem) letu. Torej 

nam Bog pravi, da se nam niti en dan v letu 

ni treba ničesar bati. Tudi lastne grešnosti 

ne, če le zmoremo toliko moči, da jo 

priznamo.  
 p. F. Cerrar 

   

   

 



 

UTRINKI VZPOREDNIH SVETOV 
– Metka Klevišar 

Potrepljajmo se po rami. 

Tudi sami sebe moramo kdaj 

pohvaliti. Velikokrat smo lahko zelo 

veseli in ponosni nase, če nam kaj 

uspe. Zase vem, da mi kdaj uspe kaj, 

česar od sebe nisem mogla 

pričakovati. Nekaj, kar se komu 

drugemu sploh ne zdi nič 

posebnega, zame, za moje 

zmožnosti pa je to prava zmaga.  

Če hočemo imeti radi druge ljudi, 

moramo imeti radi najprej sami 

sebe. Seveda na način, ki nima nič 

opraviti s sebičnostjo. Če se znamo 

sprejeti in se sebe veseliti, bomo 

znali sprejeti in se veseliti tudi 

drugih. To pa je za uspeh našega 

skupnega bivanja še kako 

pomembno in nam zelo pomaga 

živeti. Zato se včasih kar 

potrepljajmo po rami. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sporočilo vernikom ob svetovnem 
dnevu bolnikov: 
SPOŠTOVANI VERNIKI ! 
Bolnikom in njihovim svojcem 

- V Sloveniji ima vsak bolnik pravico, da 
ga v bolnišnici ali podobnem 
zdravstvenem zavodu obišče duhovnik. 
- Bolnikom, ki so nevarno bolni ali zaradi 
starosti oslabeli, zelo priporočamo 
zakrament bolniškega maziljenja. Ti 
bolniki so potrebni posebne božje 
milosti, da bi jih stiska duševno ne strla 

in ne bi morda celo opešali v veri. Od 
vsakega kristjana se danes namreč 
pričakuje, da bo sam prosil za ta 
zakrament, da ga bo v veri in pobožnosti 
prejel, kadar je njegova bolezen oziroma 
njegovo stanje resno. 
- Bolnikom, ki sami ne morejo prositi za 
ta obisk, naj pri tem pomagajo svojci ali 
njihovi najbližji. Za pomoč pri tem pa se 
bolniki in svojci lahko obrnejo tudi na 
zdravstvene delavce, predvsem 
oddelčne medicinske sestre. 
- Bolnik ali starejši lahko zakrament 
bolniškega maziljenja prejme vsakokrat, 
ko se mu bolezen ali stanje poslabšata. 
Tako je na podlagi starodavnega izročila 
ta zakrament ovrednotil in v prakso 
postavil drugi vatikanski koncil (B 73). 
- Bolnikom, ki v bolnišnicah ali drugem 
podobnem zavodu prejmejo obhajilo kot 
sveto popotnico ali maziljenje (čeprav 
niso več pri zavesti), bo duhovnik dal 
podobico, na kateri bo zapisano 
bolnikovo ime, datum in katere 
zakramente je prejel. Ponekod je to že 
vpeljano. Ta podobica je potrdilo za 
sorodnike in za župnika ob prijavi 
pogreba, če bolnik umrje. 
- Če je bolnik, h kateremu je duhovnik 
poklican, že mrtev, tedaj prosi zanj 
Boga, da bi mu odpustil grehe in ga 
usmiljeno sprejel v svoje kraljestvo. 
Mrtvim ne delimo zakramenta 
bolniškega maziljenja.  



Škofijska gimnazija in Dijaški dom A. M. 

Slomška vabita na VIRTUALNE 

INFORMATIVNE DNEVE v petek, 11. in v 

soboto, 12. 2. 2022, od 9. ure naprej 

preko aplikacije ZOOM. 

 

Dodatna možnost spoznavanja življenja 

in dela gimnazije ter dijaškega doma bo v 

ŽIVO,  v petek, 18. 2. 2022, na Vrbanski 

cesti 30 v Mariboru: 

- Dan za radovedne (od 9. do 13. ure za 

učence; od 12. do 13. ure za starše) 

- Ogled prostorov dijaškega doma, 

pogovor z dijaki in vzgojitelji od 13. ure 

naprej. 

Več informacij: www.skofijska.si in 
https://www.z-
ams.si/index.php/sl/domov-dijaski 
 

Prijazno vabljeni bodoči dijaki. 

MOLITEV ZA SINODO 

Pred Teboj smo, Sveti Duh, 

zbrani v Tvojem imenu. 

Bodi doma v naših srcih, 

daj, da v Tebi najdemo svojo 

edinost, da bomo lahko skupaj 

hodili večnemu življenju naproti 

in se ne bomo oddaljili od 

poti resnice in od pravičnosti. 

Ob pogrebu + TEREZIJE KONEČNIK iz 
Šentjanža so darovali za sveto mašo: 
hčerka Zinka z družino;   
              Zbrani darovi za cerkev- 14 €.  
Hvala vsem za sv.maše. 

Še misel nadškofa Turnška o sinodi: 

»To je tako... kot v primeru, ko pacient 

(ljudstvo) pride k zdravniku (duhovnik). 

Zdravnik ne more postaviti diagnoze, če mu 

pacient ne pove, kaj ga boli, zato smo vsi 

povabljeni, da povemo, kaj čutimo v odnosu 

do Cerkve. V Rimu se bodo zbrali različni 

»zdravniki« (liturgiki, pastoralisti, 

moralisti...), ki bodo skušali poiskati 

»zdravila«, nato pa se bomo skupaj 

»zdravnik« in »pacienti« odločili, katero 

»zdravilo« je najbolj primerno.« 

'očiščen dravograjski grad' – foto: Igor 

 
ŠALI ZA NA KONEC: 

 

 - Pri verouku vpraša Katja: »Na vseh 
slikah je naslikana le Božja mati z 
Jezuščkom. Zakaj ni nikoli zraven 
Jezusovega očeta?« – »To je čisto 
normalno,« doda Jakob, »oče vedno 
fotografira!« 
 
- Pri verouku se pogovarjajo o tem, kje je 
Jezus. Saša odgovori: »V nebesih.« 
Mimi: »V mojem srcu.« Janezek: »Jezus 
je v naši kopalnici.« Katehet je začuden 
in vpraša Janezka, kako to misli. Janezek 
odgovori: »Vsako jutro, ko moj oči 
vstane gre do kopalnice, potolče po 
vratih in zavpije: „Jezus Kristus, a‘ si še 
zmer‘ noter?“« 

http://www.skofijska.si/
https://www.z-ams.si/index.php/sl/domov-dijaski
https://www.z-ams.si/index.php/sl/domov-dijaski

