
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 10.januarja do 17.januarja 2021 

 
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        

  

Ponedeljek 
11.januar 

18.00 
18.30 

Č – † JOŽEF OŠLOVNIK 
D – † FRANC ŠTEFL – 17.obl., TILČKA ter SOR.       

Torek 
12.januar    

18.00  
18.30 

L – † VERŽUNOVI 
D – † RUDOLF KALIŠNIK – 3.obl.       

Sreda 
13.januar   

7.30 
18.00 

D – V ZAVEDANJU NA VSE, KI SO OPLEMENITILI MOJA-VAŠA ŽIVLJENJA   
Č – † DRAGO MATIČKO 

Četrtek 
14. januar   

18.00
18.30 

Č – † JOHANA RAČNIK    
D – ZA ZDRAVJE (Kristina Jozak)     

Petek 
15.januar 

      

9.00 
18.30 

Križ – V DOBER NAMEN 
D – † IRMA in MATKO KAVTIČNIK          

Sobota 
16.januar   

18.00   
18.30 

Č – † MARJAN ČERU  
D – večerna nedeljska maša: † ADOLF HANJŽE  (r.d.)               

2.NEDELJA 

MED 
LETOM  
17.januar 
Sv. Anton, 

pušč. 

8.00 
8.00 
9.30 
 9.30 
11.00 
11.00  

Č – † MARIJA KOGELNIK        
ŠT – † ANTON in ANGELA TOMAŽIČ ter STANKO GRILC   
ŠP – † IVAN BERDNIK                   
D – † BOŠTJAN ŠAJHER            
L – † KATARINA NIKOLI             
O – † FRANC POROČNIK         

 

DUHOVNI 
PREBLISK:  

»Govori, Gospod, tvoj 

služabnik posluša!« Te besede 
bomo slišali danes v prvem 
berilu. Spominjajo nas na to, 
da smo tudi mi tukaj, da bi 
prisluhnili Božji besedi. 

V evangeliju bomo 
slišali, kako je Jezus rekel 
dvema učencema: »Pridita in 
poglejta!«  

Sprejela sta njegovo 
povabilo in doživela resnično 
srečanje z Njim, pri čemer se 
je njuno življenje spremenilo. 
Vprašajmo se, ali se tudi naše 
življenje spreminja ob 
neštetih srečanjih z Jezusom. 
Ali mu postajamo iz leta v leto 
bolj podobni? 
 
 
 
 
 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc. 
 



 

Številka 2        10. januar 2021 
 

NEDELJA JEZUSOVEGA 

KRSTA 
Kajti moje misli niso vaše misli  
in vaša pota niso moja pota,«  
govorí Gospod.     Prim. Iz 55,8 
 

Gospod Bog,  
zakaj nisi – kako naj 
rečem … –  
malo bolj 
demokratičen?  
Zakaj nisi pripravljen, 
mogoče s kakšnim 
primernim zborom,  
skupaj z nami odločati 
o tem,  
kaj je dobro in kaj je 
slabo, kaj se sme in kaj 
se ne sme delati? 
To, da je preveč? No, dobro. 
Res je: ti si Bog, ti si tisti, ki določa 
osnove. 
Ampak ali ne bi mogel prepustiti nam 
vsaj podrobnosti? 
Ti praviš, na primer, naj ljubimo 
sovražnike. 
Prav. Ampak ali nam ne bi mogel 
dovoliti, da izključimo tiste, ki so nam 
povzročili preveč gorja? 
Mi poznamo sebe in vemo, kaj 
zmoremo. Kaj praviš na to? 
Praviš, da ne. Nisi za to. 
Pripravljen si priti med nas, postati 
majhen, hoditi z nami, toda zato, da 
bi nas povišal, ne pa da bi postal 
beden kakor mi. 

Ti se ne spuščaš v kompromise: si 
Bog in Bog ostajaš.  
Na našo srečo. 

T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

 

 

 

Sv. Trije kralji in corona čas 
Naša krščanska tradicija izvira 

že daleč nazaj, da na predvečer 

Sv. Treh kraljev blagoslavljamo 

domove, polja, štale in izvire 

vode - pokropimo z žegnano vodo 

in pokadimo s kadilom, na  žareči 

ogeljček dodamo nadrobljene 

koščke vejic od snopa cvetne 

nedelje. 

To delam odkar vem zase. Kako 

srečen sem bil, ko mi je sicer še 

malemu, dedek dovolil da lahko 

   

   

 



nosim že ogenj, prej le 

blagoslovljeno vodo. To so moji 

prelepi spomini na otroštvo in 

mladost. 

 Nedaleč nazaj so bila leta Sv. 

Treh kraljev, ko smo s pevci naše 

župnije hodili od hiše do hiše. 

Pevci so peli koledniške pesmi, mi 

pa smo bili kralji, ki smo 

pokropili, pokadili in voščili 

blagoslova  hiši in vsem ljudem. 

Navadno so želeli, da se ustavimo 

in vsaj za trenutek vstopimo. Jaz 

sem bil tisti kralj zamorec, črni 

kralj Boltežar. Sumim svoje 

sotrudnike, da so se mi 

privoščili, posebej, ko sem po 

koncu našega obhoda moral 

umivati svoj umazano črni obraz. 

Ne le navidezno, resnično so nas 

bili ljudje veseli povsod. 

      Časi se spreminjajo, 

tradicije ugašajo in počasi 

tonejo v pozabo.  
 

 

 

 
Skrajno 

levo 3.kralj 

Jurič-

Vančy 

 

 

 

Tudi 

letos 

sem 

blagoslavljal na predvečer Sv. 

Treh kraljev. A navdala me je 

precejšnja nostalgija. Morda pod 

spomini in v zavetju okrilja 

večera. Tako nič zimsko 

januarski ni. Je tako brez pevcev 

in njihovih veselih. Ta predvečer 

je bil letos tako brez povabil, ki 

so nas v preteklih letih kar 

vabile v kuhinje in domovanja 

naših ljudi. 

Ja, časi so se spremenili in strah 

pred to corono nas hromi in 

grozi, da bo ta lepa krščanska 

tradicija, kot tudi mnoge druge 

utonile v pozabo. Zelo lahko je 

stvari opustiti. Bojim se, da bo 

tudi neobiskovanje  sv. maše 



dolgoročno pustilo med nami še 

večjo mlačnost. Vsega ni mogoče 

nadomestiti z virtualnim, ki je le 

začasni nadomestek  živega 

pričevanja! Nič kaj prijetno nam 

ni.                                     Vančy 

 

Dobri Bog! Tvoj ljubeči in skrbni 
odnos do ljudi naj se preliva na 
vse zemeljske očete in matere, 
tudi dedke in babice. Naj jasno 
prepoznavajo, da mora biti cilj 
njihovega vzgojnega dela 
samostojno življenje njihovih otrok 
oziroma vnukov. Otroci in mladi 
naj postanejo sposobni skrbeti 
zase, biti ustvarjalni, sprejemati 
odgovornost in ustvarjati spoštljive 
odnose do drugih. Razlivaj na 
starše, stare starše in otroke 
svojega Duha, ki je očiščujoč 
ogenj, goreča ljubezen ter Duh 
ljubezni in resnice. Vse to uresniči 
po svojem Sinu Jezusu, ki s teboj 
živi in kraljuje vekomaj. Amen. 

Po: Gradivo za Teden družine 
 

 
 
 
 

 

 
 
OB POGREBU BERDNIK IVAN-a iz 
Šempetra so darovali za eno sv. mašo: 
brat Jakob, sestre Terezija, Lenka in 
Marija; Lilijana in Gorazd;       
OB POGREBU BREZNIK ANTON-a iz 
Šempetra so darovali za eno sv.mašo: 
sin Peter z družino;   

OB POGREBU REPNIK FRANC –a iz 
Šentjanža so darovali za eno sv.mašo: 
sestra Vida, sestra Anica: 
 

OB POGREBU MORI LEOPOLD-a iz 
Dravograd so darovali za eno 
sv.mašo: družina Jeseničnik, družina 
Izak iz SG.;  
 

OB POGREBU CVETKE URŠNIK so 
darovali za eno sv. mašo: Peter 
Verovnik, Rudi Verovnik, Molivke ŽRV; 
Durnikovi iz Danijela; Janko in Tončka 
Rotovnik – 2 maši; Rdeči križ Šentjanž 
– 5 sv.maš; mož Franc in otroci – 4 sv. 
maše. 
 

Kot lahko opazite, bo kar nekaj 
sv.maš iz Ojstrice opravljenih v 
Črnečah. g.Franček nima dovolj 
sv.maš, zato je prav, da s svetimi 
mašami župniku Frančeku 
priskočimo na pomoč. Tokrat sem 
mu predal 10 sv.maš iz župnije 
Ojstrica. Hvala da razumete.     
 
 

Še to opozorilo: Svete maše se lahko 
udeležite, a je potrebna prijava, 
posebej ob nedeljah. Javite se župniku, 
da vas vpiše v razpredelnico. Za vsako 
župnijsko cerkev je omejeno število 
vernikov. V podružnicah ni svetih maš. 
Zato letos ne bo svete maše in 
blagoslova krač prihodnjo nedeljo ob 
godu Sv. Antona pri Sv. Boštjanu. 
 

Darovi: V preteklem tednu ste za svojo 
župnijo darovali: Dravograd 135 €, 
Šentjanž 120 €; Ojstrica 16 €, za ostale 
župnije ni podatka.  
 

ŠALA: ZMENEK – Policist zažvižga za 
mlado blondinko, ki steče čez prehod pri 
rdeči luči. Ta se ne ustavi, zato zavpije za 
njo: »Ali niste slišali mojega žvižga, zakaj 
se ne ustavite?« – »Sem, gospod policist, 
a danes imam že zmenek z drugim.«    

 

 
 Oznanila 


