
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 3.januarja do 10.januarja 2021 

DRUGA 
NEDELJA 

PO 
BOŽIČU 

3.januar  

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

 Č – † ANIKA, VERONIKA in MIMA KOGELNIK  
ŠT – † PAVLA ŠALOVEN  
ŠP – † AVGUST KARNER in BORUT   
D – † JULIJANA ISAK    
L – †  DANICA RUS    
O – † FRANC MORI             

  

Ponedeljek 
4.januar 

18.00 
18.30 

Č – ZA ZDRAVJE NA DUŠI IN TELESU 
D – † MARIJA DOLINŠEK – 36.obl.      

Torek 
5.januar    

16.00  
18.30 

L – † MARJETA DREN – 5.obl.  
D – † VINCENCIJA KALIŠNIK      

Sreda 
6.januar 

TRIJE KRALJI 

   

 
9.30 

11.00
11.00
16.00 
17.00 
18.00
18.30 

Pri mašah blagoslov vode v čast Sv.Treh kraljev 
Križ – ZA ZDRAVJE in V DOBER NAMEN 
O – † MARIJA PAJNIK 

L – † PAVEL GLINIK  
ŠP – † ANTON BREZNIK - osmina 

ŠT – † TEREZIJA KOTNIK 
Č – † VERŽUNOVI  
D – † VIKTOR LAZNIK 

Četrtek 
7. januar   

18.00
18.00
18.30 

Č – V DOBER NAMEN in ZA ZDRAVJE    
Molitvena ura za duhovne poklice 
D – ZA DUHOVNE POKLICE   

Petek 
8.januar 

      

9.00 
18.00  

 
18.30 

Križ – † MARIJA ŠTAFUNKO 
Č – † ELIZABETA LAMPREHT – 25.obl. 
      † ZABERČNIKOVE  in starše GOLJAT   
D – † FERDO KORAT - pogrebna        

Sobota 
9.januar   

18.00   
18.30 

Č – † LEOPOLD PEŠL  
D – večerna nedeljska maša: † ZOFIJA KROTMAJER             

 
JEZUSOV 

KRST  
10.januar 

8.00 
8.00 
9.30 
 9.30 
11.00 
11.00  

Č – † MARIJA KOGELNIK       
ŠP – † ALOJZIJ RAVLAN  
ŠT – † MARIJA PLANTEV                 
D – † GABRIJELA PUŠNIK          
L – † MIRKO DROFENIK            
O – † JOŽEF MATIJA        

POMEMBNO OBVESTILO:  
Kakor je določeno so v naši 

nadškofiji od 4.januarja dalje  spet lahko 

maše z ljudstvom vendar v omejenem obsegu. 

Zato se svete maše med tednom sedaj lahko 

spet udeležite, a po pravilih. Te so: glede na 

velikost cerkve je lahko pri maši v župnijskih 

cerkvah: Dravograd 20 oseb; Šempeter 10; 

Šentjanž 5; Libeliče 5; Križ 5; Črneče 4; 

Ojstrica 4; Na praznik in nedeljo je število 

enako, prednost pa imajo naročniki sv.maše. 

Pri delavniških mašah dajmo prednost 

tistim, ki si res želijo in niso mogli biti 

povezani preko prenosov. Prosim, da se po 

telefonu ali e-pošti za vsak dan sproti 

dogovorimo; pokličite tisti, za katere je 

namen, in tisti, ki bi želeli priti k maši enkrat 

v tednu. Pomagajte tistim ki ne morejo slediti 

oznanilom. To je tudi priložnost, da sami 

pomislite na koga, ki je običajno redno 

prihajal med tednom, in mu pomagate, da se 

dogovorimo.  Upoštevajte pa pravila in 
priporočila NIJZ. Ta so nam v prid! 
 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc. 



Številka 1        3. januar 2021 
 

2.NEDELJA PO BOŽIČU 
 

»In Beseda je postala meso in se 
naselila med nami« (Jn 1,14).  
 

Ob koncu prvega stoletja so ljudje 
hrepeneli po tem, da bi se tema, ki 
zagrinja človeštvo, razsvetlila, in bi 
sredi kaosa našli pravo pot.  
Tudi mi hrepenimo po luči, po tem, 
da bi se nam odprle oči in bi 
prepoznali resnico, da bi v vsem 
odkrivali Božjo resničnost.       
Janez želi ljudem svojega časa 
odgovoriti na vprašanje, kako najti 
resnično življenje.  

Foto: Sveta maša brez ljudstva na Ojstrici 
 

To se danes sprašujemo tudi mi: 
Kako bi moje življenje uspelo? 
Kako živeti, da bi lahko rekli, da 
resnično živimo? Kot nekoč tudi 
danes ljudje čutijo, da večkrat bolj 
životarijo, da živijo tja v en dan, da 
njihovo srce ostaja prazno in je 
njihovo življenje nerodovitno. 
Življenje želi rasti, cveteti, obroditi. 
Šele ko se v človeku naseli 
beseda, ko v njem le-ta postane 
meso, tedaj človek izkusi resnično 
življenje, nam govori Janez. Z 
besedo za meso Janez ne misli 
grešnega mesa, pač pa vse tisto, 
kar je zemeljsko, slabotno, minljivo, 
v nasprotju z nebeško-božjim.  

  
VOŠČILO OB NOVEM  

LETU 2021 
Vsem faranom župnij PZ 

Dravograd, družinam, 
posameznikom in župnijskim 
sodelavcem iskreno voščiva 

zdravja, blagoslova in 
Marijinega varstva. 

Naj vas ob vaših odločitvah 
vodi moč Svetega Duha. Naj 

vam nakloni obilje 
velikodušnosti, skromnosti, 

ljubezni, sočutja in vere v 
dobro. To vam iskreno voščiva 

župnika Franček in Igor. 
  

   

   

 



VERSKA STATISTIKA za leto 2020 

v Pastoralni zvezi Dravograd 
 

Ob prehodu iz starega v novo leto se 

vsako leto ozremo nazaj na 

prehojeno pot preteklega leta. 

Matične knjige naše župnije so za 

leto 2020 zabeležile sledeče: 
 

Krsta knjiga: V krstne knjige naših 

šest župnij smo za leto 2020 vpisali: 

DRAVOGRAD: 19 krstov / 12 deklic in 

7 fantov/  5 zakonskih,   14 nezakonskih 

ŠEMPETER: 6 krstov/ 4 deklice in  2 

fanta),  6 nezakonskih, 
ŠENTJANŽ: 7 krstov/ 5 deklic in 2  

fanta /  1 zakonski in  6 zakonskih, 
OJSTRICA:  2 krsta / 2 fanta /                   

                       1 zakonski, 1 nezakonski  

LIBELIČE:  6 krstov /  2 deklici,  4 

fantov/  zakonski 2,  nezakonski 4,  

ČRNEČE:  11 krstov /  5 deklic in  5 

fantov/  2 zakonska,  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 poročne knjige 

smo vpisali za leto 2020: 

DRAVOGRAD: 5 porok.  

ŠEMPETER: 2 poroki, 1 zlata poroka 

ŠENTJANŽ: nobene poroke,  

OJSTRICA: nobene poroke, 

LIBELIČE:  1 poroka 

ČRNEČE: 1 poroka, (2 od drugod pri 

Križu),   

 
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 mrliške knjige 

2020 smo vpisali: 

DRAVOGRAD:  43 oseb, od tega  17 

moških in 25 žensk, povprečna starost 80 

let, najstarejša dva 99 let, 14 je bilo starih 

preko 90 let, maziljenih 12, prejemalo 

zakramente 5.   
ŠEMPETER:  9 oseb, od tega  8 moških 

in  1 ženska, povprečna starost 70 let, 

najstarejši  88 let,  maziljena 2, prejemalo 

zakramente 5; 

ŠENTJANŽ: 13 oseb,  6 moških in  7 

žensk, povprečna starost 78 let, najstarejša  

93 let, maziljena 2, prejem zakramentov 6; 

OJSTRICA: 5 oseb, od tega  1 moški, 4 

ženske, povprečna starost 87 let, 

najstarejša  97 let,  maziljenih 3, prejemali 

zakramente 1; 

LIBELIČE:  10 oseb, od tega 6 moških 

in  4 ženski, povprečna starost 78 let, 

najstarejša 95 let.  
ČRNEČE:  8 oseb, od tega 3 moški in  

ženske, najstarejši 94 let, povprečna 

starost  80 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: 

Zaradi razmer v naših župnijah ni 

bilo svete birme. Vse smo prenesli v  

2021 leto. Upajmo na najboljše.  



PRVOOBHAJANCI: 
 

K prvemu sv. obhajilu je pristopilo   

- v Dravogradu 18 (11 fantov 

in 7 deklet),  

- Pri Križu 5 – iz Libelič  3  in 2 

iz Črneč  (4 fantje in 1 dekle) 

- V Šempetru 18 (6 fantov in 

12 deklet) prvoobhajancev. 
 

Povprečen obisk nedeljnikov: 

Dravograd: 105 oseb; Šempeter: 45 

oseb; Šentjanž: 30 oseb; Črneče: 29 

oseb; Libeliče: 30 oseb; Ojstrica: 20 

oseb. 
 

Ko se bodo razmere uredile, vas 

seveda vabiva k svetim mašam v ‘živo’. 

Do takrat pač mašujeva sama. Sveta 

maša je temelj našega verskega in 

krščanskega življenja. Skozi njo merimo 

tudi utrip župnijskega življenja. Letos je 

vse bilo res v posebnih okoliščinah, 

zato so statistični podatki nerealni. 

Veljavni res samo za letošnje posebno - 

Covid leto. 
 

 

Povprečna nedeljska nabirka znaša: 

Dravograd 100 € (ob nedeljah) 20 (ob 

sobotah), Črneče 35 €, Šempeter 30 €, 

Šentjanž 30 €, Libeliče 30 €, Ojstrica 

25 €. Letošnje številke so tudi povsem 

nerealne. Ogromno izpada dohodka 

beležimo. Posebej v času posta in velike 

noči ter zadnje tri mesece leta, pa sploh ni 

bilo dohodka. Tu in tam je kdo daroval za 

potrebe župnije, kar smo seveda redno 

objavljali v našem Studencu. 
 

 Povprečno število obhajil na nedelje: 
- Dravograd – 40 obhajil 
- Šentjanž – 17 obhajil 
- Šempeter – 10 obhajil 
- Ojstrica – 10 obhajil 

- Črneče – 15 obhajil 
- Libeliče – 13 obhajil 

NAROČNINE VERSKEGA TISKA v PZD: 
Družina: 26 naročnikov 
Ognjišče: 74 naročnikov 
Mavrica: 3 naročniki 
Misijonska obzorja: 12 naročnikov 
Mohorjevke: 17 naročnikov 
Prijatelj:  10 naročnikov 
Ministrant: 18 naročnikov 
Studenec mesečni:  57 rednih naročnikov 
(tiskamo 140 izvodov) 
 
 
 
 

 

 
 
 Naročnine v letu 2021 

Poskrbimo za redno duhovno branje. Naročnine 
lahko poravnate do  konca januarja. Družina – 
119,60 €, Ognjišče – 33,50 €;  Mavrica – 39,90 €; 
Božje okolje – 29,70 €; Beseda med nami – 23,70 
€; Magnificat – 59,40 €;  
    
 

OB SMRTI RAVLAN ALOJZA iz 
Otiškega vrha so darovali za eno sv. 
mašo: brat Andrej z druž.; brat Tone z 
druž.; brat Franc z druž.; hčerka Pavla 
z druž.; Alenka Bruder; Jožica 
Čegovnik, Družina Kac-Kušej; Krista in 
Hinko (Jugova); družina Peharove 
bajte; Mirica Vrhovnik; Danica Skutnik; 
Borovšnikovi;     
 
 

Šala: BOKS – »Pot od kabine do ringa 
se mi zdi zelo dolga,« se pritožuje boksar 
svojemu trenerju. »Nič hudega,« ga tolaži 
trener, »saj nazaj te bodo nesli!« 
 

------------------------------------------------------------- 
Še to: v letu 2021 obhaja župnik Franček 50 
let mašništva. (leto posvetitve 1971) Čestitke 
g.Frančeku že na začetku njegovega 
slavnostnega leta! 

 

 
 Oznanila 


