
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 21.februarja do 28.februarja 2021 

PRVA 
POSTNA 
NEDELJA  
21.februar  

 

8.00 
8.00 
9.30 
 9.30 
11.00 
11.00  

Č – † MARJAN RADIKOVIČ  
ŠT – † CVETKA URŠNIK                          
ŠP – † ALOJZ RAVLAN –vabljeni prvoobhajanci Šentjanž s starši 
D – † JOŽE PUŠNIK – 5.obl./križev pot ob 9.10 – pripravi  ŽPS              
L – † družina NOVAK              
O – † ŠTEFANIJA MATIČKO              

  

Ponedeljek 
22.februar 

Sedež ap.Petra   

 
18.00 
18.30 

 
Č – † MARIJA MORI      
D – † VINCENCIJA KALIŠNIK         

Torek 
  23.februar 

Polikarp, muč  

 

18.00 
18.30 

  

Č – † VIDA LORBER         
D – † ZOFKA ŠMON             

Sreda 
24.februar  

Matija, apostol 

 
7.30 

18.00 

 
D – † LAHOVČEVI in HITLOVI   
Č – † MARIJA KOGELNIK 

Četrtek 
25.februar  

17.00
18.00
18.30 

D - Razgovor za krst 
Č –  za božji blagoslov                 
D –  † DUŠAN PRAPERTNIK            

Petek 
26.februar 

  2.Postni petek    

9.00 
18.30 

Križ – † PO NAMENU          
D – † FERDO GNAMUŠ –osmina /križev pot ob 18.10 - župnik 

Sobota 
27.februar   

11.00 
18.30 

Č – † MAKSI KOTNIK – 2.obl. in SOR.           
D – večerna nedeljska maša: † MARIJA MEDVED, sestra CECILIJA in 
brat JOŽE   /križev pot ob 18.10 – molitvena skupina                    

DRUGA 
POSTNA 
NEDELJA  
28.februar  

Kvatrna 
nedelja-ofer 

za bogoslovje 

8.00 
8.00 
9.30 

 
9.30 

11.00 
11.00 

Č – † MOJCA CEHNER  
ŠT – † RUDOLF RAMŠAK                           
ŠP – † IVAN GERHOLD – obl. 
         † MARIJA PUKL – 4.obl. in ++ pri KOLARJU   
D – † FELIKS ŽLOF – 1.obl. in MARIJA /križev pot ob 9.10 – pripravi KARITAS               
L – † ANTON OTTO in starši, JURIJ,MARIJA, MIHA in KLARA ULCEJ                
O – † KRISTINA PRESEČNIK - osmina               

 
 

 DUHOVNA MISEL: 

Adam je bil izgnan iz zemeljskega raja, simbola občestva z 

Bogom. Da bi se vrnili k temu občestvu in s tem k resničnemu življenju, k 

večnemu življenju, moramo iti skozi puščavo, preizkušnjo vere - ne sami, 

temveč z Jezusom! 

On je šel - kakor vedno - pred nami in je že zmagal v boju proti 

duhu zla. To je smisel postnega časa, liturgičnega časa, ki nas vsako leto 

vabi, da obnovimo svojo odločitev, da hodimo za Kristusom po poti 

ponižnosti, da bi bili deležni njegove zmage nad grehom in nad smrtjo.                                                                                
Papež Benedikt XVI. 

Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc. Mobi: 041 319-440;  

mailto:igor.g@rkc


Številka 8        21. februar 2021 
 

  
 

Ko pa so Janeza  
zaprli v ječo,  

je šel Jezus 
v Galilejo. 

Oznanjal je 
Božji 

evangelij  
in govóril:  
»Čas se je 

dopólnil  
in Božje 

kraljestvo  
se je 

približalo.  
Spreobrnite 

se  
in vérujte 

evangeliju!«(

Mr 1,14–15) 

 
Športniki se veliko pripravljajo na 

tekmovanje. Vrhunski igralci vložijo 

veliko časa in moči, da se pripravijo 

na nastop. Dober učitelj se resno 

pripravi na vsako uro pouka … 

Kristus je pred začetkom svojega 

poslanstva šel v puščavo, da bi se nanj 

pripravil. Post je čas, ko si vsi, ki 

hočemo resno hoditi za Kristusom, 

prizadevamo za prenovitev življenja. 

Lahko bi rekli, da gremo skupaj  s 

Kristusom v puščavo. Toda če se ta 

prenova ne dotakne našega srca, je 

samo prišitje nove zaplate na staro 

obleko. Po: Molimo s Cerkvijo – leto B 

Še ena možnost, ki jo predlaga 
Karitas. Naj bo to preprosta 
spodbuda in pripomoček, da v tem 
času v resnici kakšnemu 
»priboljšku« rečemo ne ali ga 
zmanjšamo. Sem spadajo tudi 
kavice, cigarete sladkarije, čipsi in 
še kateri kratkočasni artikli. Na 
programu postnih odpovedi se 
prav hitro lahko znajde odpoved 
računalniku, vsaj kakšno uro na 
dan, odpoved raznim igricam na 
telefonu in še marsičem, vsaj za 
kakšno uro na dan. To je samo 
predlog.  
Lahko pa spodbujate drug drugega 
tudi v možnosti, ki prinaša VEČ in 
sicer: več molitve, več ljubezni, 
več družinskega pogovora, več 
obiskov cerkve in svete maše, več 
sodelovanja z župnijo, skratka - 
več...

   

   

 



VATE ZAUPAM 
Usmiljeni Jezus, vate zaupam!Naj 
me nič več ne straši in vznemirja. 
Zaupam vate od zore do mraka, v 
veselju in trpljenju, v skušnjavah in 
nevarnostih, v sreči in nesreči, v 
življenju in smrti, zdaj in vekomaj. 
Zaupam vate pri molitvi in delu, ob 
uspehih in neuspehih, budna in 
med počitkom, v stiski in žalosti, 
celo v svojih napakah in grehih ti 
želim neomajno zaupati. Ti si 
potrditev mojega upanja, zvezda 
mojega popotovanja, opora v moji 
slabosti, odpuščanje mojih grehov, 
moč mojih vrlin, izpopolnitev 
mojega življenja, tolažba v moji 
smrtni uri, veselje in blaženost mojih 
nebes. 

sv. Favstina Kowalska.Youcat,  
Molitvenik za mlade 

 

Za mlade - POSTNI ČAS 
 

Spet je petek, spet križev pot … 
Oh ja, in spet ribe za večerjo.  
Blaževi so se iz cerkve vračali 
domov. »Mami, zakaj tega posta 
ne skrajšamo? 40 dni je preveč. 
Postni čas je tako dolgočasen,« je 
Neža prekipevala od življenjske 
moči.  
 »Stradamo in se odpovedujemo 
in nismo sploh nič veseli …« se je 
Blaž kar hitro strinjal s starejšo 
sestro: »Ja, za konec pa še šprica 
kri, pa žeblje zabijajo v roke, 
Jezus umre …« je našteval. 
Ati je zaustavil korak: »Blaž, 
Jezusova zgodba se ne konča s 

trpljenjem. Po trpljenju je na vrsti 
čudež. Največji od vseh. Ne 
pozabi, da je Jezus umrl, a je 
potem tudi vstal od mrtvih. 
Prikazal se je ženam in apostolom 
in se družil z njimi. Jezusova 
zgodba se vsekakor ne konča s 
trpljenjem!«  
Blaž je tuhtal in tuhtal: »S čim pa 
se potem konča?«  
»Odlično vprašanje, Blaž! Misliš, 
da vem odgovor? Ne vem ga, 
morda zato, ker konca sploh ni.«  
»Odličen odgovor, ati, ampak 
vsaka stvar ima konec!« se ni dal 
Blaž.  
»Zakaj misliš, da je tako? Božja 
ljubezen je brezmejna, nima 
konca. Zato tudi zgodba vstajenja 
in odrešenja nima konca, kar traja 
in traja …« »In traja in traja in traja 
…«  



Družinica je medtem prispela 
domov. Neža se je javila, da 
pripravi večerjo: »Jaz naredim ribji 
namaz, ti, ati, pa razmisli, kako mi 
boš razložil, da post tako dolgo 
traja. Ker to res ni logično.«  
»Kakšna vztrajnost! Lahko bi bil 
strog in tebi, mlada dama, 
zažugal, da se pogovarjaj malce 
bolj premišljeno, a me tvoja 
vztrajnost vedno navduši. In tudi 
vztrajnost je sad posta. Ko se je 
treba prebijati skozi nekaj 
dolgotrajnega, mučnega, 
dolgočasnega …, takrat se 
oblikujemo v vztrajne ljudi. In ti si 
na dobri poti.«  
»A jaz sem tudi na dobri poti, ati?«  
»Seveda, Blaž, ko razmišljaš in se 
pogovarjaš o Jezusu, si na 
najboljši poti!«  
»Hotel sem vprašati, če sem že 
zeeelooo vztrajen?« se ni dal 
Blaž.  
»Kakor kdaj,« je smeje pripomnila 
mami. »Ko je treba pojesti polento, 
takrat nisi najbolj vztrajen. Ko pa 
je treba peš visoko v hribe, no, 
takrat pa gotovo si! A post je oboje 
– novi izzivi in sprejemanje 
starega, običajnega, tistega, kar 
nam je naporno … In kot pravi 
Neža, post je soočanje z 
dolgčasom.«  
»Post je soočanje z dolgčasom, 
resno?« Neža je zavila z očmi. 
»Ampak kaj nam je tega sploh 
treba!« Položila je namaz na mizo, 
mami je medtem že narezala kruh 
in sir. Zmolili so in jedli. 

Povzeto po: M. Pezdir Kofol, Zakajčki 


OB POGREBU KATARINE 
PRESEČNIK iz Ojstrice so darovali za 
sv. mašo: Bogatčevi; Martina z družino; 
Fajdlovi iz Šentvida; Hartmanovi; Toni 
Sekolovnik; (Za obnovo oltarčka za procesije 

ste ob pogrebu darovali 20 €). 
 

OB POGREBU FERDA GNAMUŠ-a  iz 
Goriškega vrha so darovali za sveto 
mašo: Hči Bernarda z družino - 5 maš, 
hči Sabina z družino – 5 maš; žena 
Margareta pogrebno mašo. 
Za eno sv.mašo so darovali še: starši 
družinskega verouka; Zofija Mager –
osmina; Fanika Jerčič; Kotnik Cvetka in 
Janko; Ivanušič Darinka in Danijel; 
Marta Mithans; družina Kališnik-Jerič; 
Bralci božje besede; Molitvena skupina; 
sodelavci Karitas; Barica Polaner; 
Zofka Frank in Ida Gracej; družina 
Kladnik Jožeta; Mojca in Franc 
Plazovnik; družina Poročnik; 
Gostenčnik Stanislav in Tanja; Rudi 
Sekolovnik; Poročnik Ivi in Petra; 
Stanko in Maja Vravnek; Mija Dolinšek; 
Iztok Žlof in Sara; družina Šlebnik; 
cerkveni pevci Dravograd; družina 
Rotovnik-Helbl; družina Vošner –Helbl 
iz Mute; sosedi - družina Repnik; 
družina Jurič Vančiya; Anica in Franc 
Pečnik; družina Panzi Tonija; Žlof Matej 
in Anka; Močnikova Micka; Za cerkev ste 

darovali pri maši 42 €.  
 

Hvala za vaše darovane sv.maše in darove za 
cerkev. 

---------------------------------------------  

Verovati pomeni  
zaupati se usmiljeni Ljubezni,  
ki stalno sprejema in odpušča,  

ki nosi življenje  
in mu podeljuje smer. papež Frančišek 

 


