
                         
 

 MAŠNI NAMENI župnij PZD / 14. januar  do 21. januar 2018 

DRUGA 
NEDELJA 

MED 
LETOM 

  

 14.januar 
  

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 
11.00 

Č – + ANA – 13.obl. in JOŽEF KVASNIK     
ŠT – + MARIJA PRAPREK –Zavredova teta - r     
D – + OTO NAMAR, HUDE ALOJZ in ADOLF    
ŠP – + KATARINA KUMER    
SK – + KLANČNIKOVI  
L – + AMALIJA PŠENIČNIK in PAVEL JERGAČ  
O – + TOMAŽ BRUMNIK in ++ STOSLOVI      

Ponedeljek 
 15.januar   

16.00 
18.30 

DSČ – + ŠTEFAN MEŠL 
D – + MARIJA in RUDOLF MERZDOVNIK ter BRANKO KANCIJAN  
                   in MIRKO KRESNIK                                        

Torek 
16. januar 

17.00   
18.30 

ŠT – PO NAMENU, nato seja ŽPS Šentjanž 
D – + FRANC HEBER (r.d.)  

Sreda 
17. januar  

Sv. Anton,red. 

11.00   SB – + ROZALIJA KALIŠNIK        
Pri maši bomo deležni blagoslova krač in klobas. Pridite k prijetnemu druženju, ki 
ga pripravimo na koncu te lepe svete maše v čast sv.Antonu. 

Četrtek 
18. januar  

 

 
17.00
18.00 
18.30 

Začetek molitvene osmine za edinost kristjanov       

D – RAZGOVOR ZA KRST /starši+botri/ 
Č – + MINKA EPŠEK   
D – + MANUELA KOROŠAK      

Petek 
19.januar        

 16.00 
18.30  

L – + FRANC KNEZ in pri hiši pomrli  
D – + ANGELA ŠPETIČ                   

Sobota 
20.januar    

 11.00 
 18.30 

L – + PAVEL in ROZINA OTO in pri hiši pomrli  
D – + večerna ned. maša: + DOROTEJA ŠIMON ŠULER   

TRETJA 
NEDELJA 

MED 
LETOM 

  

 21.januar  

8.00 
8.00 

  
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 
11.00 

Č – + KATICA BREZNIK      
ŠT – + STANKO KAŠMAN  /  
         + STANKO BUKOVC in TONČKA –obl. ter TOMAŽ BUKOVC – r   
D – + ŠAJHER BOŠTJAN     
ŠP – + JOŽEFA JEVŠNIK  (med mašo krst)     
SK – + MARICA PEČOLER 
L – + IVAN KAJZER     
SB – + IGNAC GLASENČNIK – 50.obl. in LJUDMILA ter ++ brati   

 

Molitvena osmina za edinost med kristjani  - od 18.1.-25.1.2018 
 Geslo letošnje molitvene osmine je: »Tvoja desnica, Gospod je mogočna« (Prim 2 Mz 
15,6). Zaupamo v Gospoda, njegovo ljubezen s katero ljubi vsakega kristjana in v moč 
naše molitve, še posebej, ker se bomo tudi tokrat pridružili Jezusovi molitvi k Očetu: 
»Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu…, da bodo eno kakor midva (Jn 17,11b). 
V Dravogradu bomo ta teden pri vsaki maši molili za edinost v sveti Cerkvi.  
Skupna ekumenska molitev predstavnikov različnih krščanskih Cerkva bo v mariborski 
stolnici v četrtek, 18 januarja 20118, po večerni sv. maši v stolnici, ob 19h. Sklep 
molitvene osmina pa bo slovesno bogoslužje v baziliki Matere milosti, pri frančiškanih 
v Mariboru, in sicer v četrtek, 25. januarja ob 9h. 
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NEKAJ POUDARKOV iz božje besede 2. NEDELJE med letom 
Andrej je rekel svojemu bratu Petru: »Našli smo Mesija!« in privedel ga je k Jezusu. 

Očitno je bilo prvo srečanje z Jezusom zelo pomembno: prvi učenci so prepoznali v njem 
izjemnega človeka in mu sledili. Šele po dolgem času, po Jezusovem vstajenju so potem odkrili, 
da to ni bil le izjemen človek, ampak Bog. Takšno je spoznavanje Boga: najprej nas privlači z 
neko svojo lastnostjo, potem mu sledimo in počasi odkrijemo v njem tistega, ki nam stoji ob 
strani, ko nas vsi drugi zapustijo in nam zares lahko pomaga. Samo on nam lahko odpusti naše 
grehe. Na začetku svete maše se obračamo k njemu s priznanjem svojih grehov in iskrenim 
kesanjem. 
 

Gospod je 
poklical Samuela in ta 
je odgovoril: »Govori, 
kajti tvoj hlapec 
poslušal« V začetku 
ne prepoznamo takoj 
Božjega glasu. Počasi 
se na božje klice 
navadimo in ko 
prepoznamo njegov 
glas je treba biti 
pogumen in zaupati: 
»Tukaj sem, Gospod! 
Na razpolago sem ti!« 

Jezus je rekel Petru:»Ti si Simon, Janezov sin, imenoval se boš Kefa, kar 
pomeni Peter!« Tako je Jezus opredelil Petra kot tistega, ki bo rodil Cerkev kot prvi 
papež. Tudi sedanjemu papežu je Jezus zaupal odgovorno nalogo, zato je prav, da 
ga podpiramo s svojo molitvijo. 

Apostol Pavel je pisal Korinčanom: »Mar ne veste, da je vaše telo tempelj 
Svetega Duha, ki je v vas in ki ga imate od Boga?” Naj nam Bog pomaga, da bomo 
cenili svoje telo in se trudili za dosledno življenje po božjih zapovedih.         (Kraner F.) 

 



                         

Letos mineva 150 LET od BARAGOVE SMRTI 
V petek 19. januarja 2018 bo minilo 150 let 
od smrti velikega slovenskega misijonarja, 
častitljivega božjega služabnika škofa 
Friderika Ireneja Baraga, misijonarja med 
Indijanci v Ameriki.. 
V Sloveniji so se te obletnice spomnili v 
soboto, 13. januarja 2018, v Trebnjem. Ob 
10.00 je bilo somaševanje škofov in 
duhovnikov. Po maši je sledila posebna 
akademija.  
V letu 2018 bo v spomin na škofa Baraga še 
več drugih dogodkov.  23. septembra 2018 
bo nedelja svetniških kandidatov ljubljanske 
metropolije z osrednjim dogodkom v 
Trebnjem v župnijski cerkvi. 

Oratorij Slovenija 2018, ki bo po 
župnijah potekal v poletnih mesecih, bo posvečen Baragu. Založba 

Družina pripravlja brošuro, ponatis slikanice, podobe Barage, podobice z molitvijo, 
spominke. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ŠE NEKAJ STATISTIČNIH PODATKOV 

V Mariborski škofiji smo do preureditve cerkvenih pokrajin leta 2006 imeli     

290 župnij, od tega jih je bilo 45 v soupravi brez lastnega župnika. 

Ob razglasitvi novih škofij dne 07. 

aprila 2006 je bilo stanje: 

Dne 1. aprila 2015 je stanje 

naslednje: 

župnij: 143  župnij: 143  

prebivalcev: 419.055  prebivalcev: 417.250 

katoličanov: 355.654  katoličanov: 353.625  

duhovnikov: 210 (149 škofijskih in 

61 redovnih)  

duhovnikov: 185 (132 škofijskih in 

53 redovnih)  

Od 7.1.2018 imamo v naši nadškofiji 9 stalnih akolitov (mašni strežniki), ki so 
hkrati pripravniki na stalni diakonat. Žal ni nobenega iz naše dekanije. Se 
bomo na Koroškem kdaj prebudili in zaživeli bolj duhovno zavzeto? 
 Molimo v ta namen, da nam Bog obudi, pokliče, ter pošlje zavzete može - 
diakone, ki bodo olepšali obraz svete Cerkve na Koroškem.  
 

 

ZGODILO SE JE:  NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA IN BLAGOSLOV KRŠČENCEV 
 

Preteklo nedeljo je župnija Dravograd za vso PZD pripravila posebno srečanje za 
otroke, ki so bili krščeni v naših 6 župnijah v lanskem letu 2017. 50 vabil je bilo 

razposlanih na njihove domače 
naslove. Odziv je bil zelo skromen 
(vsega šest otrok).  
Pri maši je župnik Igor vernike, 
predvsem pa starše otrok, nagovoril 
ter povabil, da bi starši naredili 
korak več pri posredovanju vere 
svojim otrokom. Z otrokom naj 
prepričljivo spregovorijo o svoji veri, 
o svojem odnosu do Boga, kaj jim 

pomeni vera in kaj jim 
pomeni Bog v življenju. To je 
skoraj polovica opravljenega 
dela krščanske vzgoje. 
Otroke naj prinašajo k 
nedeljskim mašam. Res je, 
da otrok v teh nežnih letih 
svete maše sploh ne 
razume, razume pa objem 
mame in očeta. Saj vera je 
objem. Z objemom ne 
obdaruješ drugega z nekim 
darilom. Obdaruješ ga s tem, 

kar si. Morda pri vzgoji v ospredje postavljamo, kaj bomo mi darovali Bogu. Povsem 
nekaj drugega je, ko otroku pripovedujemo, kaj vse je Bog že naredil za nas in zame. 
Pa ne le otrokom. Tudi in predvsem odrasli drug drugemu. Ko otrok sliši, kako si oče 
in mati ali pa stari starši med seboj pripovedujejo, kako doživljajo Jezusa Kristusa, je 
narejeno skoraj vse. 
Župnik Igor je še poudaril pomen pokrižanja otroka, ki ga naj starši svojemu otroku 
pogosto podelijo ter pri tem izgovarjajo besede:« Jezus naj te blagoslovi in varuje.« 
Ta blagoslov pa naj ne podelijo samo otrokom, ampak si ga naj starši podelijo tudi 
med seboj. Ob koncu so starši prejeli še zloženko z nasveti o verski vzgoji. Sledilo je 
fotografiranje in pogostitev s čajem, zakuhanim vinom in pecivom. Po okrepčilu, so 
otroci in straši odšli vsak na svoj dom, polni božjega blagoslova in veselja.       


