
MAŠNI NAMENI PP župnij D/ od 13.februarja do 20. februarja 2022 

 ŠESTA 

NEDELJA 
MED LETOM 

–   
13. februar 

 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

 
11.00 
11.00 

Č – † STANKO POBERŽNIK in JULIJANA 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           

  

 Ponedeljek 
14. februar  

Valentin, muč.  

 
18.00 
18.30 

 
Č – † KAUFMANOVI starši     
D – † JULIJANA in MEDARD KARNIČNIK  

 

Torek 
15. februar 

 

18.00  
18.30 

 

Č – † VERŽUNOVI   
D – † FERDO GNAMUŠ – 1.obl.   

Sreda 
       16. februar   

7.30 
 18.00 

D – † STANISLAV ŠKRATEK  
Č–  PO NAMENU   

Četrtek 
17. februar  

  

17.00
18.00
18.30 

D – razgovor za krst /starši+botri/ 
Č – † oče IVAN _ 32 obl. in MARIJA EPŠEK ter SOR.  
D – † BRANKO VOLŠAK    

Petek 
18 februar 

  

9.00 
17.00 
18.30 

Križ – PO NAMENU         
L – † ZDRAVKO SMREČNIK  
D – † STANISLAV GABROVEC   

Sobota 
19.februar 

  

 17.00 
18.30  

L – † MAKS PŠENIČNIK in pri hiši pomrli          
D – večerna nedeljska maša: † BRANKO SKRUBE                   

  

SEDMA 

NEDELJA 
MED LETOM 

–   
20. februar 

 

8.00 
8.00 
9.30 

 
9.30 

 
11.00 
11.00 

Č – † starši ROŽIČ in KLEP              
ŠT – v zahvalo za življenje        
ŠP – † VIKTOR OŠLOVNIK – 1.obl. 
        † VALERIJA in JOŽE GNAMUŠ - r 
D – † JOŽE PUŠNIK – 6.obl.   
       † JOŽEFA ČREŠNIK 
L – † JOŽICA PŠENIČNIK    
O – † OŽBEJ SEKOLOVNIK             

                

MISEL:  
Danes imamo cel kup 

različnih informaciji in obstaja cel kup 
nekakšnih instant internet, facebook, 
trač doktorje, čeprav večina od teh 
ne zna izpolniti položnice ali pa 
prebrati župnijskih oznanil.  

Ob vsem tem cunamiju raznih 
mnenj, pogledov, informaciji je težko 
zaupati, ker v vsem tem cunamiju  
 

 
informaciji spregledamo 
najpomembnejšo informacijo: da 
»kakor se ženin veseli neveste, tako 
se tebe veseli tvoj Bog«. 

. 
  

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



Številka 7   13. februar 2022 
 

KAKO 'PRIDELATI' 

NEBESA? 
 

Te dni sem na facebook strani spet 
prebiral mnenja nasprotnikov svete 
Cerkve, ki so se pridušali, da ji ne 
zaupajo, da sicer spoštujejo 
Jezusa, duhovniki pa so samo 
zlo in cerkveni denar, da je 
krvav denar ipd… 
Lahko je občudovati Jezusa kot 
človeka. Nihče nam ni dal 
takega zgleda pogumnega, 
čistega,  velikodušnega življenja 
kakor on. Nihče kakor on ni 
pokazal, koliko lepega občuduje 
in si želi človeško  srce. 
Kdo ne ceni popolne in nesebične 
ljubezni, nenavezanosti na denar, 
nenasilnosti, prijaznosti in miline, 
usmiljenosti, zvestobe, gorečega 
prizadevanja za mir in pravičnost? 
Toda čemu naj bi služilo želeti si vse 
te lepe stvari, če jih ne bi mogli imeti 
v polnosti in za vedno? 
Ti papeži, ti škofi, ti duhovniki, ti 
redovniki in redovnice, ti kristjani, z  
 

 
vsemi svojimi pomanjkljivostmi, 
napakami, nedoslednostmi in 
nezvestobo, so tisti, ki jim ni dovolj 
samo občudovati Jezusa, temveč se 
želijo pridružiti vstalemu Jezusu, da bi 

večno živeli z njim. 
Verovati v Jezusa in ne v Cerkev je 
kakor občudovati polja, ki jih je 
pozlatila pšenica, in vinograde, ki 
dišijo po grozdju, ne pa kmete, ki jih 
obdelujejo, ker imajo blatne čevlje, 
preznojeno obleko in žuljave roke. 
P.s. Žito in grozdje lahko kupiš na 
tržnici, nebes pa ne. Moraš jih 
pridelati.  
(povzeto po Tonino Lasconi 1.dan s Teboj) 

   

   

 



Blagor nam, če sebičnosti ne bomo 
postavljali za vodilo svojega življenja  
in ne uživanja za njegov smisel in cilj,  
temveč bomo, nasprotno,  
znali odkriti v zmernosti izvir moči,  
v bolečini sredstvo odrešenja,  
v žrtvi najvišjo stopnjo veličine. 
 

Blagor nam, če bomo zatiranje  
raje prenašali kot pa ga povzročali,  
in če bomo čutili lakoto po pravičnosti. 
 

Blagor nam, če bomo znali  
zaradi Božjega kraljestva odpuščati,  
se zanj pogumno boriti,  
delati in služiti, trpeti in ljubiti. 

 
Po; Zakladnica molitve – Pavel IV. 

 
. 

 
Blagor človeku, ki ne hodi po nasvetu 
krivičnih,ki ne stopa na pot grešnikov, 
temveč se veseli v Gospodovi postavi 
in premišljuje njegovo postavo podnevi 
in ponoči. (Ps 1,1) 
 
Če je v nas hotenje, da bi delali dobro, 
ravno tako močno kakor hotenje po 
slabem, zakaj nam je lažje ugoditi 
slednjemu? 
Zato ker se nam zlo kaže kot 
navidezno dobro.  

Prvi psalm v Svetem pismu opisuje, 
kako človek zabrede v zlo. Pot je 
postopna in tragično spominja na pot v 
odvisnost od drog. 
Prvi korak: radovednost. 
»Daj, samo enkrat poskusil. Boš videl, 
kako fantastično se boš počutil.« 
Drugi korak: vdaja. 
»Vzel bom, ampak samo v soboto 
zvečer, da mi bo dalo dodatno 
energijo. Saj lahko neham, kadar 
hočem.« 
Tretji korak: past. 

»Potrebujem to, pomaga mi, ne 
morem brez.« 
Na tej točki se pojavi odvisnost, 
navada, strah pred zasvojenostjo, 
suženjstvo.  
Ko gre za zlo, je pomembno, tako 
kot pri drogah, da znamo reči prvi 
»ne«. 
 

To ni lahko, ker pri prvem koraku 
v dobro okušamo grenkobo 

premagovanja sebičnosti, medtem ko 
je približevanje zlu sladko. 
Grenkobo okušamo šele pozneje. (T.L.) 

 T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

      Pogled iz župnijskega okna na Dravo v Dravogradu  /foto Igor/ 
 



Izročitev dneva 
 

Moj Bog, podarjam ti vsa dejanja,  

ki jih bom danes storila;  

vsak utrip srca, vse misli in 

najpreprostejša opravila  

želim posvetiti s tem, da jih pridružim  

tvojemu neskončnemu zasluženju,  

ter zadostiti za svoje napake tako,  

da jih vržem v ognjišče tvoje 

usmiljenje ljubezni. 
 

O, moj Bog, zase 

in za vse, ki so mi 

dragi, te prosim 

milosti,  

da bi popolnoma 

izpolnili tvojo 

sveto voljo,  

da bi iz ljubezni 

do tebe sprejeli  

veselje in bolečine tega minljivega 

življenja,  

zato da bi bili nekoč za vso večnost 

združeni v nebesih. Amen. 
sv. Terezija iz Lisieuxa 

Youcat, Molitvenik za mlade 

 

 

 V tem tednu je v četrtek razgovor 
za sveti krst. Vabljeni starši na 
srečanje, ki imate otroka za krstit. 
Začetek srečanja ob 17.00 v 
cerkvi v Dravogradu za vse 
župnije PPŽD. 

 

 Hvala vsem skupinam, ki ste se 
že srečale na sinodalnem 
pogovoru. Upam, da ste obogatili 
sebe, našo farno skupnost. 
Drugim župnijam pa seveda 
korajžo pri izvedbi le-teh srečanj. 

 

NAŠA DAROVANJA za cerkev, župnijo 
 

Znano je, da Cerkev in župnije živimo 
od Vaših darov pri mašah. Veseli smo 
vsakega daru, še tako majhnega. 
Vendar je v zadnjem času (zaradi 
corona krize) prihodek teh darov 
občutno manjši. Razumemo, da je 
obisk maš zelo majhen. Žal pa so naši 
izdatki za položnice enaki, prej večji kot 
pred corona krizo. 
Preteklo nedeljo, ko je bil ofer okrog 
oltarja, ste darovali: 
Dravograd 120 € 
Šempeter 67 € 
Libeliče 42 € 
Šentjanž 40 €  
Črneče 35 € 
Ojstrica 21 € 
Hvaležni smo za vaše darove. Bodite 
velikodušni.  

 

NA KONCU ŠE SMEH 
 
ČIŠČENJE – »Gospod direktor, moja žena 
vas prisrčno pozdravlja in rada bi, da bi 
mi jutri dali dopust, ker moja žena jutri 
načrtuje veliko čiščenje hiše.« – »Žal mi 
je, ne morem, ker imamo zdaj veliko 
naročil!« 
– »Najlepša hvala, gospod 
direktor, vedel sem, da me ne boste 
razočarali.« 
 

JAJCA – »Zakaj kokoši nesejo 
jajca?« – »Če bi jih metale, bi se 
vse razbile.« 
 
V VRTCU – Dve deklici v vrtcu se 
pogovarjata: »Ali ti tudi greš kaj na 
internet?« »Ne, mi hodimo v Interspar.« 
  


