
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 12.januarja do 19.januarja 2020 

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       

  

Ponedeljek 
13.januar 

16.00
18.30 

DSČ – † PAVEL MORI 
D – † RUDI KALIŠNIK – 2.obl.  

Torek 
14.januar 

   Oton, prior 

17.00 
18.00
18.30 

Ema – PO NAMENU   
Č – † ELIZABETA LAMPREHT – 24.obl. 
D – v čast Sv.Duhu za pravo odločitev in vodstvo       

Sreda 
15.januar   

7.30 
18.00  

D – ŽIVI in RAJNI FARANI            
Č – † KONDRAD FERK / ob 17.30 v Slov.Gradcu tečaj ALFA 

Četrtek 
16. januar   

16.00
18.30 

L – † MATEVŽ KRESNIK    
D – † ADOLF HAJNŽE  

Petek 
17.januar 

Anton, red.     

10.00
18.00  
18.30 

Boštjan:  † POZABLJENI RAJNI - blagoslov krač    
Č – † NEŽA MUŠ in rajni KOVČNIKOVI 
D – † MARIJA in RUDOLF MERZDOVNIK, BRANKO in JOŽE in  
                   SOR.KANCIJAN – LUŽNIK ter MIRKO KRESNIK         

Sobota 
18.januar   

 
11.00   
18.30 

Začetek tedna za edinost 
Č – † KATARINA LIPOVNIK   
D – večerna nedeljska maša: † PREGLAVOVI             

DRUGA 
NEDELJA 

med 
letom 
Nedelja 

verskega 
tiska  

19.januar 

 
8.00 
8.00 
9.30 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00  

Nedelja ekumenizma         
Č – † VLADO POBERŽNIK, MILKA KNEZ in starši PLAZOVNIK       
ŠT – † MARIJA PRAPREK (Zavredova teta) . 27.obl. – r    
ŠP – † MILKA VRHOVNIK                 
Križ – † IVAN MEH in pri hiši pomrli  
D – † BOŠTJAN ŠAJHER          
L – † ANICA SAJEVEC - 3-obl. in pri hiši pomrli            
Boštjan:  † JANEZ PETREJ   
 

 DUHOVNA MISEL: S krstom v 
Jordanu se za Jezusa začenja pot, da sledi 
svojemu poslanstvu vse do darovanja 
svojega življenja na križu. Njegova smrt iz 
ljubezni do Boga in ljudi je izpolnitev 
postave in prerokov. To pa ne pomeni, 
da je za nas vse opravil. 

S krstom nismo bili kar 
prestavljeni v stanje milosti. Povabljeni 
smo, da hodimo po poti - Jezusovi poti - 
in da napravimo njegovo poslanstvo za 
svoje poslanstvo, da bo mogla v  

 
premenah in zmedah življenja 

pritekati moč po nas, ki nam jo podarja 
odprto nebo. 

Praznik Jezusovega krsta je tako 
za vse nas priložnost in povabilo, da se 
spomnimo vsak svojega krsta, obudimo 
vero v Boga, se odpovemo hudemu, 
obnovimo zavezo z Bogom in se mu 
zahvalimo za dar večnega življenja. 

 
                         



Številka 2        12. †januar 2020 
 

Nedelja JEZUSOVEGA KRSTA 
 

Po krstu  
je Jezus takoj stopil iz vode;  

in glej, odprla so se  
mu nebesa in videl je  

Božjega Duha,  
ki se je kakor golob  

spuščal navzdol  
in prihajal nadenj;  
in glej, iz nebes  
se je začul glas:  

»Ta je moj ljubljeni Sin,  
nad katerim imam veselje.« 

(Mt 3,16–17) 

  

»Gospod bo blagoslôvil svoje ljudstvo.« (prim. 

Ps 29) 
 

Z BOŽJIM BLAGOSLOVOM 
 

Pojdi v svet kot glasnik miru. 

Bog bo s teboj. 

 

Pojdi v svet kot tolažnik in pomočnik. 

Bog bo s teboj. 

 

Pojdi v svet kot znamenje ljubezni. 

Bog bo s teboj. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojdi v svet kot prijatelj ljudi. 

Bog bo s teboj. 
 

Pojdi v svet z Božjim blagoslovom 

in blagoslovljen se boš vrnil domov. 
Rainer Haak 

Zakrament sv. krsta 
V Katoliški Cerkvi poznamo sedem 
zakramentov, med katerimi je prvi sv. 
krst. Zakrament krsta je predpogoj za 
prejem(anje) in pristop k drugim 
zakramentom. Krščenci ga običajno 
prejmejo v prvem letu življenja, s čimer 
postanejo člani Cerkve. Voda, s katero 
krstitelj pri krstnem obredu, pri katerem 
so poleg staršev navzoči tudi botri, oblije 
novokrščenca, je simbol očiščenja in 
ponazarja novo življenje. Zakrament 
izmije človekov izvirni greh in mu povrne 
dostojanstvo Božjega otroka. Znamenje 
tega dostojanstva je maziljenje s sv. 
krizmo, ki je sestavni del krstnega 
obreda. 
Odrasli, ki želijo postati kristjani in prejeti 
zakrament sv. krsta, se imenujejo 
katehumeni. V krščansko življenje se 
uvajajo v procesu, ki se imenuje 
katehumenat. 
 
Zakramenti 
Krst, birma in evharistija (zakramenti 
uvajanja v krščanstvo); spoved in 
bolniško maziljenje (zakramenta 
ozdravljanja) ter mašniško posvečenje in 
zakon (zakramenta služenju občestva in 
poslanstva).                                       vir rkc. 

   

   

 



Vse Kristusovo poslanstvo lahko 

povzamemo v tem, da nas je prišel krstit v 

Svetem Duhu, da bi nas osvobodil sužnosti 

smrti in nam odprl nebo, dostop resničnega 

in polnega življenja, ki je vedno novo 

potapljanje v prostranost bivanja, medtem 

ko nas veselje preprosto prevzame (Rešeni v 

upanju, CD 118,12).  
 

Molimo za vse kristjane, da bi vedno bolj 

razumeli dar krsta in bi se ga zavzeli živeti 

dosledno in tako pričali za ljubezen Očeta in 

Sina in Svetega Duha. 
Benedikt XVI. 

  

POGREBI 
Na različne božje njive (pokopališča) 

smo pospremili naše rajne. Marsikje 

je vedno več pogrebov z raztrosom. 

Če bi kdo to želel tudi pri nas, je prav, 

da pri prijavi pogreba to jasno poveste 

in tudi zakaj se za to odločate. Zadnja 

navodila iz Rima in naših škofov naj 

bodo na kratko povzeta: za katoličana 

je nesprejemljiv raztros pepela v zrak, 

zemljo ali vodo; prav tako 

kongregacija v Rimu ne dovoljuje 

raztros pepela na pokopališčih, kjer je 

določen kraj za raztros. Naši 

slovenski škofje so glede na določbe 

iz Rima in naše razmere sklenili: 

duhovnik pred raztrosom v cerkvi, 

kapeli, ali poslovilni dvorani opravi 

obred pogreba, ali daruje sveto mašo, 

pri samem raztrosu pa ni navzoč. 

Škofje spodbujajo k molitvam pred 

upepelitvijo in darovanjem svetih maš 

ob 8., oziroma 30. dnevu ter na 

obletnico. Naših rajnih se moramo 

spominjati, kar je osrednji pomen 

naše vere. 

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

Najpomembnejše,  

kar nas čaka v življenju:  

ljubiti, imeti rad drug drugega. 

To opevajo vsi jeziki, in prav je tako. 

To je začetek in konec  

naše življenjske sreče. 

Če v življenju  

nisi sposoben uresničiti ljubezni,  

je tvoje bivanje popoln neuspeh. 

Resnično človeško ljubiti pomeni:  

živeti za druge. 

Drugi pa so najprej tvoji bližnji: 

mož, žena, otroci,  

oče, mati, bratje in sestre. 

Če v družini ne živite več povezano,  

odteka tvoje življenje  

kot pesek med prsti. 

Če pa so tvoje srce  

in tvoje roke 

polne 

ljubezni,  

se v tebi 

vedno znova  

razrašča 

veselje. 
 

 Po: P. Bosmans, Živi vsak dan 

 



KAKO KORISTNO UPORABITI ČAS 
 

Jasno je, da nimamo časa za vse, kar bi radi 
storili. Je pa dovolj časa za vse, kar želi Bog 
od nas, če le spoznamo Božjo voljo. 
To ne pomeni, da moramo biti stalno 
zaposleni. Daleč od tega! Pomeni, da bomo 
celo od časa do časa zelo »brezposelni«. 
Naučili se bomo nekoliko Jezusovega 
življenjskega ritma – vzeti si čas za Boga in 
čas za druge. Navzeli se bomo njegove 
odprtosti, ne da bi postali napeti, kadar je 
moten naš dnevni red ali kadar naši načrti 
propadejo.  
Dogodke začnemo gledati v novi luči: morda 
je tu  človek, za katerega naj bi po Božji volji 
skrbeli, ali pa okoliščine, v katerih nam bi 
Bog rad pomagal. Namesto da bi nam 
ukazovala ura, sami prevzamemo vodstvo. 
Poskusimo si zagotoviti pet minut tihote v 
Božji prisotnosti, ne da bi karkoli delali ali 
kamorkoli šli. Ustavimo se v brezglavi naglici  
prenatrpanega delavnika in utihnimo. Taka 
vaja nam omogoča odkrijte dveh čudovitih 
resnic. 
Dovolj časa je, da postanemo to, kar Bog 
želi, da smo. 
Dovolj časa je tudi za to, da storimo, kar Bog 
želi. 
In nenadoma imamo na razpolago časa več 
kot dovolj. 

-------------------------------------------------------
Veličastvo Jezusovega imena 

 

Prijatelj sliši z ljubeznijo omeniti prijateljevo 
ime. Zvesti podložnik s strahospoštovanjem 
izgovori ime svojega pravičnega vladarja, 
vojščak ponosno izgovori ime svojega 
zmagovitega vojskovodja. Kako naj bi šele 
mi izgovarjali sladko ime Jezus, ki nam je 
več kot prijatelj, kralj in vodja.   

Le oče ima pravico določiti svojemu otroku 
ime. Zato je nebeški Oče tudi poslal 
nadangela Gabrijela k Mariji in potem k 
Jožefu: »Daj mu ime Jezus, to je Odrešenik 
ali Zveličar, ker on bo prinesel mojemu 
ljudstvu odrešenje.« Častivredno je bilo ime 
Jožef, nato Janez in Peter, nad vsemi pa je 
vzvišeno ime Jezus. Kako ravnamo mi? Eni 
se sramujejo priznavati slavno ime, narediti 
znamenje vere, zavržejo vogelni kamen 
zaradi pomanjkanja žive krščanske vere. 
Drugi zlorabljajo najsvetejše ime 
nepremišljeno in nezaslišano, lahkomiselno. 
O, veselimo se zmagoslavnega imena, le v 
njem je zveličanje, a izkazujmo Jezusu tudi 
dolžno spoštovanje in čast 

bl. Anton Martin Slomšek 
 

Agencija ARITOURS in NADŠKOFIJA 
MARIBOR VABITA  na  25.POSTNO 
ROMANJE Mariborske nadškofije v 
VOJVODINO 
Čas: 27.in 28.februar: Cena 149 €. 
Program potovanja: 
1. dan: petek, 27. marec         
Slovenija – Novo Hopovo – Sremski Karlovci 
– Petrovaradin – Novi Sad 
2. dan:        Subotica – Palićko jezero – 
Bunarić – Slovenija 
  
V petek, na god Sv. Antona Puščavnika,  ne 
pozabite na blagoslov krač pri Sv. Boštjanu. Prijetno 
se družimo, zato ne smete manjkati. Pa čas je, da 
se priporočimo Bogu za zdravje naših domačih 
živali. Nemalo vas je, ki doma vzrejate prašiče in 
božje varstvo ter priprošnja Sv. Antona je več kot 
dobrodošla. Res nam manjka več zaupanja v naše 
nebeške zavetnike. Sv.Anton –prosi za nas. 
 
 Naročnine v letu 2020 
Poskrbimo za krščansko redno branje. 
Naročnine lahko poravnate do  konca 
januarja. Družina – 112,42 €, Ognjišče – 
33,50 €;   
 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc.

 


