
  

     Ljubljana bo gostila 
46. Evropsko srečanje mladih 

Pri večerni molitvi na Evropskem 
srečanju mladih v Rostocku (Nemčiji) je 
prior taizéjske skupnosti br. Alois oznanil, 
da bo prihodnje Evropsko srečanje 
mladih v Ljubljani. Srečanje se bo 
odvijalo od 28. 12. 2023 do 1. 1. 2024. 
Srečanje, ki bo organizirano že 46., bo 
prvič potekalo v Sloveniji. Vsako leto se 
mladi različnih narodnosti in veroizpo-
vedi zberejo v enem od evropskih mest. 
Del srečanja so skupne molitve, pogovori 
v malih skupinah, delavnice in spoznava-
nje med udeleženci. Namen srečanja je 
mlade spodbuditi, da postanejo nosilci 
miru in sprave.   
 
  

MAŠA ZA ZALJUBLJENE 

ob godu Sv.Valentina vas v torek 

14.februarja vabimo ob 18.30  

k sv.maši in blagoslovu.            

Maša bo v Šempetru na Kronski 

gori ob oltarju Sv.Valentina. 
 

Na dekanijskem srečanju duhovnikov smo 
sklenili, da bomo s pričetkom postnega časa 
pri mašah začeli z razlago svete maše. 
Ugotavljamo namreč, da je naše znanje o 

skrivnosti svete maše mnogim popolnoma 
tuja, zato je razlaga res nujna. Tudi v našem 

glasilu bomo razlagali posameznem dele 
svete maše. Vabljeni, da se nam pridružite in 

prepričani smo, da boste bolje poznali sveto 
mašo in zato tudi manj manjkali pri njej. 

Vsaka opustitev svete maše ima resne 
posledice za našo prihodnost v večnosti, je 

dejal že sv. Janez – arški župnik.  

 

MOLITVENI BOTRI 
Sedaj po maši vabim vse prijavljene 

molitvene botre na kratek sestanek. Vabljeni 
še novi molivci za birmance. Potrebujemo 20 

molivcev, do sedaj se vas je v 6 župnijah 
javilo samo 8. Prosim, stopimo skupaj in 

pospremimo naše mlade z molitvijo v 
življenje. Molitve nikoli ni preveč. Mladi jo še 

kako potrebujejo. 

DAROVANJE ZA SVEČNICO – OFER; 

Na praznik Svečnice ste darovali v naših 
župnijah za sveče, tekoči vosek in 

elektriko naslednje zneske: 
Dravograd 136 €, Šentjanž: 42 €, 

Šempeter 53 €, Ojstrica 45 €,  
, Črneče 0 €, Libeliče 0 € 

Darovanja na prvo nedeljo  
v mesecu 5.februarju pa: 

Dravograd 123 €, Šempeter 95 €, 
Šentjanž 59 €, Črneče 47 €,  
Libeliče 25 €, Ojstrica 17 €; 

Hvala za vaše darove! 
 

 ŠALA za konec: 
 V PRODAJALNI: »Kupil bi srajco številka 42 in 
pižamo številka 36.« »Ali je oboje za vas?« 
»Seveda!« 

»Zakaj pa potem hočete manjšo pižamo?« 
»Oh, ko bi vi vedeli, kako sem doma majhen!«  
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Jezus v današnji Božji besedi razloži 

vrsto nasprotij med starodavnimi 

zapovedmi in tem, kar pravi on. Vsako 

nasprotje začne: »Slišali ste, da je bilo 

starim rečeno...« In nato zatrdi: »Jaz 

pa vam pravim ...«. Kot na 

primer: »Slišali ste, da je bilo starim 

rečeno: Ne ubijaj! Kdor pa ubije, bo 

kriv pred sodbo. Jaz pa vam pravim: 

Vsak, kdor se jezi na svojega brata, bo 

kriv pred sodbo« (Mt 5,21–22). 

Šestkrat je Jezus tako rekel. Tak način 

govorjenja je na ljudi naredil velik vtis 

in jih prestrašil, saj je namreč s 

tem »Jaz pa vam pravim«, vzel za 

svoje avtoriteto Boga, ki je vir postave. 

Jezusova novost je v tem, da on 

napolni zapovedi z Božjo ljubeznijo, z 

močjo Svetega Duha, ki prebiva v 

njem.  

Tudi mi se lahko po veri v Kristusa 

odpremo delovanju Svetega Duha, ki 

nas bo usposobil za življenje po Božji 

ljubezni. Saj 

vsaka zapoved 

v resnici 

postane zahteva 

po ljubezni. Vse 

se namreč 

združijo v eno 

zapoved: Ljubi 

Boga z vsem 

srcem in ljubi 

svojega 

bližnjega kakor 

samega sebe.                                                         
papež Benedikt XVI. 

  



 

MAŠNI NAMENI / Pastoralna zveza župnij Dravograd (PZŽD) 

                                          od 12. februarja do 19.februarja 2023 
  

ŠESTA 
NEDELJA 

med letom   
  

12. februar 
 

Valentinova 
nedelja 

8.00 
 

8.00 
 

9.30 
9.30 

10.30 
 

11.00 

ŠP – † IVAN GERHOLD - osmina 

       † ANDREJ -obl. in ANGELA RAVLAN ter MARIJA JEROMEL  
Č –  † MARIJA KADIŠ – 6.obl. in JOŽE ter č.sestra MARIJA KADIŠ 
         † MAKS PLIMON -32 obl. in IVANKA ter spomin na NEJC-a 
ŠT – † MIRA LUKMAN   
Boštjan – † BOŠTJAN JURIČ                
D – † ADOLF HANJŽE – 9.obl. 
       † JANJA VISKOVIĆ – 3.obl. 
L –  † ANICA in ALOJZ SAJEVEC in pri hiši pomrli  

 

Ponedeljek 
    13.februar   

 

7.30 
18.00 

 

D – † ŠTEFICA JUROŠ                                               
Č – PO NAMENU               

 

Torek 
     14.februar  

Valentin, muč.   

 

18.00  
18.30 

 

Č – † starši PLANTEU             
ŠP – MAŠA ZA ZALJUBLJENE            

Sreda  
15.februar   

7.30 
18.00 

D –  ZA MIR     
Č – † JOŽICA TOVŠAK            

Četrtek  
16. februar 

   

17.00
18.00
18.30  

Dravograd – razgovor za krst za starše in botre 
Č – † JOŽICA TOVŠAK             
D – † ŠTEFANIJA LESIČNIK  

Petek  
 17.februar   

9.00 
18.00
18.30 

Križ – † JOŽICA TOVŠAK   
Č – † PEPI EPŠEK – 1.obl. in IVAN – 33.obl. ter rajni EPŠEKOVI 
D – † POLDIKA KALIŠNIK  

SOBOTA 
18.februar  

18.00  
18.30 

Č – † JOŽICA TOVŠAK  
D – nedeljska večerna maša: † FERDO GNAMUŠ – 2.obl.            

  

SEDMA 
NEDELJA 

med letom   
  

19. februar 
  

8.00 
 

8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

ŠT – † MARIJA VRBAČ – 5.obl. in VIKTOR  
       † CVETKA URŠNIK    
Č –  † IVAN in MARIJA PONGRAC           
ŠP – † VIKTOR OŠLOVNIK – 2.obl. /krstna nedelja/    
D – † starši ČRNOGLAV in pri hiši pomrli  
L – † JOŽE in KATARINA VIDERMAN in IVANKA KONEČNIK        
O – † KORATOVI in SIMON MOLJ 

           MISEL NEDELJE : Z blagri Jezus ni razveljavil desetih božjih zapovedi, temveč jih je 

dopolnil s pomembnim elementom, z ljubeznijo. 
V današnjem evangeliju pravi Jezus učencem, da morajo biti pazljivi predvsem pri sveti daritvi. 

Kajti Bog ne sprejema daritve človeka, če je v sovraštvu z drugimi.  
Zato Jezus pravi  - pred daritvijo odpusti sočloveku in se z njim spravi, če hočeš, da bo bog 

sprejel tvojo daritev.  
To naredimo tudi mi in še posebej vključimo v svojo molitev tiste, ki nam poskušajo greniti 

življenje.                                       (Fr.Kraner) 

  



 

UTRINKI IZ PASTIRSKEGA PISMA ŠKOFOV za POSTNI ČAS 2023 
 

Dragi bratje in sestre, že drugo leto 

živimo v vesoljni in naši krajevni 

Cerkvi poseben čas prenove. Papež 

Frančišek je oktobra 2021 povabil vso 

Cerkev, tako bližnje kot oddaljene, 

tako mlade kot stare, tako samske in 

poročene kot tudi laike, duhovnike, 

redovnike in škofe, da stopimo na 

skupno pot prenove svoje vere in 

poglobitve svoje podobe o Cerkvi. 

Odkrili smo, da so lahko lepe stvari 

zelo preproste, da se je lepo srečati, 

se poslušati in podeliti drug z drugim 

svoja spoznanja, svoje skrbi in svojo 

vero. Ugotovili smo, da je tudi med 

nami veliko neznancev in oddaljenih. A 

ti nenadoma postanejo bližnji, če se 

jim približamo s prijazno besedo, če 

iskreno spregovorimo o sebi in o svoji 

veri. 

Eden od izzivov sinodalnega procesa je 

doseči obrobne in oddaljene ter 

odkriti njihovo doživljanje Cerkve, 

njihova iskanja in razočaranja. Pri tem 

smo odkrili, da smo se tudi sami 

marsikdaj precej oddaljili in ohladili. 
Zato se težko približamo in ogrejemo 

bolj oddaljene in tiste, ki so odšli. 

Takrat se bomo zavedali daru vere, 

bomo zanj hvaležni in ga bomo 

privoščili še drugim ljudem.  

 

Postni čas je zato idealna priložnost, 

da se pustimo nagovoriti spoznanjem, 

ki so dozorela v tem prvem 

sinodalnem letu. Predvsem pa vas 

vabimo k zaupni veri v Božjo besedo, 

ki nas spremlja na naši konkretni 

življenjski poti.  

Prisluhnite nagovorom, prisluhnite 

besedam, ki jih slišite pri sveti maši. Po 

njih govori Sveti Duh tisto, kar v 

določenem trenutku moramo slišati. 

Škofje se zavedamo, da s sinodo, ki 

smo jo začeli lani, nismo odpravili ali 

nadomestili vseh dosedanjih načrtov in 

prizadevanj za prenovo Cerkve, 

ampak jim želimo dati novega zagona. 
   

Dragi verniki, škofje vas na začetku 

postnega časa spodbujamo, da 

poživimo svojo odločitev, da želimo 

biti živi člani občestva Cerkve, v 

katero smo bili vcepljeni s svetim 

krstom. Moč tega občestva ni 

človekova popolnost, ampak Kristus in 

novo življenje, ki je sad njegove daritve 

na križu.  

 

Poti prenove ne more nihče uspešno 

hoditi sam. Povezuje nas vera v Boga 

Očeta, ki nas ljubi; povezuje nas Sveti 
Duh, ki nam ga daje Oče, da bi lahko 

živeli njegove darove; in povezuje nas 

naša prošnja, da bi se prepoznali kot 

njegovi ljubljeni sinovi in hčere.  

 

AMEN. 

                                                                                                                    
                                            vaši škofje 

  


