
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 5.januarja do 12.januarja 2020 

2.nedelja 
po božiču 

5.januar 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00  

Č – † KATARINA in UROŠ ŠTAFUNKO     
ŠT – † TEREZIJA KOTNIK – obl. in ČUBEJEVI                  
ŠP – † MARIJA VRHOVNIK         
D – † MARA BILIĆ – 30.obl. in NIKO ter MANDA        
L – † MARJETA DREN          
O – † MARIJA MORI     

  

Ponedeljek 
6.januar 

TRIJE KRALJI 
 

 
11.00
16.00 
16.00
17.00
18.30 

Pri mašah blagoslov vode v čast Sv.Treh kraljev 
O – † FRANC, ALOJZ PAJNIK ter JURIJ STOPER 
DSČ – † IVANKA PLEŠNIK 
ŠP – † JOŽEFA POKERŽNIK 
ŠT – † STANKO KAŠMAN in MARTIN SVETEC 
D – † CECILIJA ŽVIKART – obl. in JOŽE     

Torek 
7.januar 

    

9.30 
17.00 
18.30 

Rekolekcija na Prevaljah 
Ema – PO NAMENU   
D – † ŠTEFEL FRANČEK in MATILDA     

Sreda 
8.januar   

7.30 
11.00  

D – ZA ZDRAVJE           
Č – † KONRAD FERK /  ob 17.30 v Slov.Gradcu začetek tečaja ALFA 

Četrtek 
9. januar   

18.00
18.30 

Č – † IVANKA PLEŠNIK  
D – † KRISTIJAN KOPRIVNIK  -30.dan    

Petek 
10.januar     

18.00  
18.30 

Č – † MARIJA BUHVALD  
D – † HERMINA ŠTAHER - osmina        

Sobota 
11.januar   

11.00   
18.30 

Č – † IVAN KOTNIK  
D – večerna nedeljska maša: † VALENTIN PUŠPAN – 40.obl.   
                                                         in ANA ter sin IVAN            

JEZUSOV 
KRST  

12.januar 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00  

Č – † PAVEL KAC      
ŠP – † JOŽICA VRHOVNIK  
ŠT – † CECILIJA NAGLIČ   (družinska maša)                
Križ – † LEOPOLD PLANŠAK in FRANC KRIVEC 
D – † IVAN KORAT         
L – † AMALIJA PŠENIČNIK in PAVEL JERGAČ           
O – † JANEZ in MATILDA KUSTER       

 DUHOVNA MISEL:  
Ljudje današnjega sveta 

potrebujejo poleg osnovnih potrebščin 
tudi našo navzočnost, naš čas. Božič je 
praznik božje navzočnosti med nami. 
Zato ga lahko s hvaležnostjo obhajamo. 

Na 2. nedeljo po božiču nas 
evangelij ponovno spominja na božični 
dogodek. To kar ponovno slišimo, ostaja 
na nek način nekaj nezaslišanega: beseda 
je postala človek. Tej skrivnosti lahko 
vedno znova prisluhnemo in se odpremo 

božji besedi. To storimo tudi na začetku 
svete maše. 
Nič ni v življenju tako pomembno, kot 
navzočnost tistega, ki ga imamo radi. 
Darila, pisma in telefonski klici so nekaj 
dobrega, toda ne morejo nadomestiti 
tiste ljubezni, ki jo izkažemo s svojo 
navzočnostjo. 

In ravno čas je največje darilo, ki 
ga lahko darujemo drugemu, ko ga 
poslušamo, ko z njim govorimo, ko smo 
preprosto z njim. 
                                       



Številka 1        5. †januar 2020 
 

2.NEDELJA PO BOŽIČU 
 

 Beseda je bila na svetu  
in svet je po njej nastal, 

a svet je ni spoznal. 
V svojo lastnino je prišla,  
toda njeni je niso sprejeli. 
Tistim pa, ki so jo sprejeli,  

je dala moč, 
da postanejo Božji otroci, vsem, ki 

verujejo v njeno ime 
in se niso rodili iz krvi  

ne iz volje mesa  
ne iz volje moža, 
ampak iz Boga. 

In Beseda je meso postala  
in se naselila med nami. 

Videli smo njeno veličastvo, 
veličastvo, ki ga ima  

od Očeta kot edinorojeni Sin, 

polna milosti in resnice. 
(Jn 1,10–14) 

 

BLAGOSLOV BESEDE 
 

Gospod, zahvaljujem se ti za človeško 
govorico.  
Prosim te, naj naše besede ne potemne 
dneva, naj ne povzročajo zla in naj 
nikogar ne prizadenejo;  
prosim, da ne bi govorili laži.  
Prosimo te za vse, ki s svojimi besedami  
odpirajo prihodnost in ustvarjajo še 
neznano resnico:  
za pesnike in mislece,  
ki kažejo na nove poti in opevajo naše 
življenje: da bi odkrili in počastili vse, kar 
je človeškega,  

in prispevali k sprostitvi in življenjski 
radosti; za vse, ki so poklicani, da sodijo:  
da bi videli resnico s strani dejstev,  
da bi odpirali možnosti za odpuščanje in 
nov začetek. 
Zahvaljujemo se ti, da si svoje ime 
izgovoril v našem jeziku, v našem času,  
da prebivaš v tem svetu kot človeška 
beseda, ranljiva, kot je lahko samo 
beseda.  
Daj dušo naši govorici, daj ji smisel in 
izrazno moč.  
Naj v govoru in v skupnem življenju 
sprejmemo tvojega duha;  
naj v vsakem človeku, ki je telo in beseda 
in v vsem človeštvu prepoznamo tvojega 
Sina Jezusa Kristusa,  
tvojo Besedo, ki je postala meso,  
in tvojo slavo zdaj in vekomaj. 

Huub Oosterhuis 

 
Resnična luč,  

ki razsvetljuje vsakega človeka,  

je prihajala na svet. (Jn 1,9) 

 

Ta luč je spomin, 

ta luč je upanje. 

   

   

 



VERSKA STATISTIKA za leto 

2018 v Pastoralni zvezi 
 

Ob prehodu iz starega v novo leto se 

vsako leto ozremo nazaj na 

prehojeno pot preteklega leta. 

Matične knjige naše župnije so za 

leto 2018 zabeležile sledeče: 
 

Krsta knjiga: V krstnih knjigah naših 

šest župnij smo vpisali: 

DRAVOGRAD: 26 krstov /15 deklic in 

11 fantov/ 4 zakonski,  22 nezakonskih 

ŠEMPETER: 12 krstov /5 deklic in 7 

fantov), 12 nezakonskih, 
ŠENTJANŽ: 12 krstov /5 deklic in 7 

fantov/ 9 nezakonskih in 3 zakonski 
OJSTRICA: 4 krsti /3 deklice in 1 fant/  

vsi nezakonski  

LIBELIČE: 9 krstov / 4 deklici, 5 fantov/ 

2 zakonski, 7 nezakonski 

ČRNEČE: 5 krstov / 1 deklica in 4 

fantje/ 1 zakonski, 4 nezakonski 
 

Krst je prvi in najbolj osnovni zakrament, 

brez tega zakramenta ni nobenega drugega 

zakramenta. Vsak otrok je krščen v veri 

staršev, botrov in veri Cerkve. Zato 

spodbujam, da se na krst lepo pripravi cela 

družina, ker je to enkraten in neponovljiv 

dogodek. Za krst se je potrebno prijaviti, 

obsiskati pripravo (enkrat na mesec 3 

četrtek v mesecu). Starše krščencev 

spodbujam naj dajo otroku s svojim 

življenjem vzgled lepega krščanskega 

življenja. 
 

Poročna knjiga: V poročno knjigo 

smo vpisali: 

DRAVOGRAD: 4 poroke.  

ŠEMPETER: 8 porok,  

ŠENTJANŽ: nobene poroke,  

OJSTRICA: nobene poroke, 

LIBELIČE: 1 poroka 

ČRNEČE: nobene poroke,  

 

Sv. zakon je zakrament služenja drug 

drugemu, je posebno povabilo Boga v svoje 

življenje. Zato spodbujam vse tiste, ki živite 

skupaj, da se odločite stopiti na pot 

skupnega zakonskega življenja in v svoj 

medsebojni odnos povabite Boga. 
 

Mrliška knjiga: V mrliško knjigo smo 

vpisali: 

DRAVOGRAD: 28 oseb, od tega 19 

moških in 9 žensk, povprečna starost 76 

let, najstarejši 97 let, 11 maziljenih, 12 

prejemalo zakramente.   
ŠEMPETER: 9 oseb, od tega 3 moški in 

6 žensk, povprečna starost 73 let, 

najstarejša 89 let, 7 maziljenih. 

ŠENTJANŽ: 11 oseb, 5 moških in 6 

žensk, povprečna starost 78 let, najstarejša 

100 let, 6 maziljenih; 

OJSTRICA: 5 oseb, od tega 2 moška, 

povprečna starost 82 let, najstarejši 94 let, 

5 maziljenih 

LIBELIČE: 4 osebe, od tega 2 moška in 

2 ženski, povprečna starost 82 let, 

najstarejša 89 let.  
ČRNEČE: 12 oseb, od tega 9 moških in 

3 ženske, najstarejši 92 let, povprečna 

starost 79 let 
  

Ohranimo lep in hvaležen odnos do 

pokojnih, da v župnijski cerkvi darujemo 

pogrebno sv. mašo, potem pa se od njega 

poslovimo na pokopališču. Skušajmo imeti 

v mislih, da je osrednji del slovesa od naših 

dragih rajnih pogrebna sveta maša, ker je 

to zakrament. Radi molimo, darujmo za sv. 

maše in za cerkev. Maša je največ kar 

lahko storimo za naše drage pokojne. VSe 

ostalo nima velike vrednosti. 

 

BIRMANCI: 

V naših župnijah je bilo v preteklem 

letu birmanih 33 birmancev,  

- Dravograd 12 (9 fantov in 3 

dekleta),  

- Šempeter 15 (6 fantov in 9 deklet)  

- sv. Križ 6 (4 fantje in 2 dekleti).  



PRVOOBHAJANCI: 
 

K prvemu sv. obhajilu je pristopilo 

51 prvoobhajancev  

- v Dravogradu 20 (5 fantov in 

15 deklet),  

- na Ojstrici 7 (vseh 7 deklet),  

- Črneče 4 ( 2 fanta in 2 

dekleti),  

- Libeliče 7 ( 3 fantje in 4 

dekleta),  

- Šentjanž 13 (6 fantov in 7 

deklet).  
 

Povprečen obisk nedeljnikov: 

Dravograd: 165 oseb 

Šempeter: 75 oseb 

Šentjanž: 60 oseb 

Črneče: 59 oseb 

Libeliče: 54 oseb 

Ojstrica: 42 oseb 
 

Spodbujam vas in vabim k obisku 

svetih maš. Sveta maša je temelj 

našega verskega in krščanskega 

življenja. Skozi njo merimo tudi utrip 

župnijskega življenja. 
 

 

Povprečna nedeljska nabirka znaša: 

Dravograd 144 € (ob nedeljah)  35 (ob 

sobotah), Črneče 46 €, Šempeter 40 €, 

Šentjanž 36 €, Libeliče 38 €, Ojstrica 

33 €. 

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

HVALA VSEM KOLEDNIKOM PO NAŠIH 

ŽUPNIJAH, KI STE PRINAŠALI BOŽJI 

BLAGOSLOV LJUDEM in POKROPILI 

NJIHOVE DOMOVE ter molili z njimi  

in prinašali veselo sporočilo božje 

ljubezni in učlovečenja. 

Hvala tudi vsem, ki ste darovali 

kolednikom (za slovenske misijonarje po 

svetu ali za župnijo). Naj vaši darovi in 

vaša žrtev prinese obilje blagoslova tudi 

vsem, ki bodo vaših darov deležni.                                                                            
hvaležna župnika Igor in Franček 

  

 Povprečno število obhajil na nedelje: 
- Dravograd – 145 obhajil 
- Šentjanž – 37 obhajil 
- Šempeter – 25 obhajil 
- Ojstrica – 20 obhajil 
- Črneče – 30 obhajil 
- Libeliče – 25 obhajil 

NAROČNINE VERSKEGA TISKA v PZD: 
Družina: 26 naročnikov 
Ognjišče: 78 naročnikov 
Mavrica: 4 naročniki 
Misijonska obzorja: 12 naročnikov 
Mohorjevke: 17 naročnikov 
Prijatelj:  10 naročnikov 
Ministrant: 18 naročnikov 
Studenec mesečni:  57 rednih naročnikov 
(tiskamo 140 izvodov) 
 
                              

 
 
 
 

 
 
 
 
   

Dravograd: + HERMINA ŠTAHER 
       + JANEZ PETREJ, + FRANČIŠEK KLEMENC  
 
 
 

 

 
 
 Naročnine v letu 2020 
Poskrbimo za krščansko redno branje. 
Naročnine lahko poravnate do  konca 
januarja. Družina – 112,42 €, Ognjišče – 
33,50 €;  Mavrica – 39,90 €; Božje okolje – 
26,40 €; Beseda med nami – 20,40 €; 
Magnificat – 55,80 €; #Najst –23,40€ 
    

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

 

 
 Oznanila 
 
 

 
 Umrli so 
 


