
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 19.januarja do 26.januarja 2020 

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  

  

Ponedeljek 
20. januar 

Boštjan, muč. 

 
16.00
18.30 

 
DSČ – † PAVEL MORI 
D – † oče IGNAC GLASENČNIK – 51.obl. in mama LJUDMILA ter sinovi 

Torek 
21. januar 
Neža, muč.    

17.00 
18.00
18.30 

Ema – PO NAMENU   
Č – † BOLKOVI, STOPARJEVI in VRHOVNIKOVI  
D – † ANGELA ŠPETIČ        

Sreda 
22. januar  

Vincencij, m.  

7.00 
7.30 

 

Č – PO NAMENU 
D – † ZINKA MORI – obl.           
ob 17.30 v Slov.Gradcu nadaljevanje tečaja ALFA 

Četrtek 
23. januar   

 
18.00
18.30 

Ob 17.30 – srečanje ministrantov PZ Dravograd 
Č – † KONRAD FERK     
D – † RUDOLF ADAM - zadušnica   

Petek 
24. januar 
Frančišek 

Saleški, cerkv.uč 

 
17.00  
18.30 

 
L – † FRANC KNEZ-p.d.Buč  
D – † BORIS GREBENC          

Sobota 
25. januar 

Spreobrnitev 
ap.Pavla   

9.00 
11.00   
18.30 

Od 9.00 do 12.00 - Sobotni verouk in pričevanje za starše 
L – † ANGELA RING    
D – večerna nedeljska maša: † OLGA PODERČNIK – 10.obl.           

TRETJA 
NEDELJA 

med 
letom 
Nedelja 
Svetega 
pisma  

26.januar 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00  

Č – † KONRAD FERK        
ŠT – † BORUT SKLEDAR     
ŠP – † JOŽE POČIVALNIK                  
Križ – † KATARINA LIPOVNIK    
D – † MARIJA BUHVALD – r            
L – † PAVEL in ROZINA OTO ter pri hiši pomrli             
O –  † ŠTAFUNKO, KARNIČNIK in dva brata OŠLOVNIK in SOR.     
 

 DUHOVNA MISEL:  
 

     Janez je prva Jezusova priča, 

saj je prejel znamenje z neba: »Na 

kogar boš videl prihajati Duha in 

ostati nad njim, tisti krščuje v 

Svetem Duhu« (Jn 1,33).  

     Jezusov krst je bilo prvo 

znamenje, po katerem je Janez 

spoznal v polnosti resničnost 

Jezusa iz Nazareta in ga nato začel 

'razodevati Izraelu' (Jn 1,31) kot 

Božjega Sina in človekovega 

odrešenika: 'Glejte, Božje Jagnje, 

ki odvzema greh sveta' (Jn 1,29)«. 
 

 

 



Številka 3        19. januar 2020 
 

NEDELJA VERSKEGA TISKA 
V Cerkvi na Slovenskem imamo danes kar celo 
paleto kvalitetnega verskega tiska, ki nam 

omogoča dobro informiranost o življenju 

Cerkve pri nas in po svetu. Kar se mi zdi, da 
daje poseben pomen verskemu tisku, je zelo 

širok izbor vsebin, ki nam pomagajo pri 
iskanju odgovorov na življenjska vprašanja, 

pomagajo nam poglabljati versko znanje, 

veliko je tudi vsebin, ki pripomorejo k 
duhovnemu poglabljanju, nekatere revije pa 

nam lahko služijo tudi kot zelo dober 

pripomoček pri molitvi. 
Vsebine, ki jih prinaša verski tisk, pomagajo k 

človeškemu in duhovnemu oblikovanju 
osebnosti, kar je po mojem tudi njegovo 

osnovno poslanstvo. 
 

Povzeto po: B. Potočnik, Družina, 14.1. 2018 

 
 

Skupaj rastemo in se povezujemo v 
največjo slovensko družino.  
2. februarja 2020 se bo založba Družina 
že tradicionalno zahvalila bralcem za 
zvestobo z darilom, ki bo priloženo 5. 
številki Družine. To darilo, knjigo z 
recepti, ki jih je za tednik Družina 
pripravil župnik Marko Čižman, lahko 

prejmejo tudi tisti, ki na Družino niso 
naročeni, tako da izpolnijo naročilnico in 
prejmejo poleg knjižice še 3 naslednje 
izvode Družine brezplačno.  
Katoliški mediji si prizadevamo, da vas 
informiramo, predvsem pa, da ključne 
informacije in dogodke analiziramo in 
osmislimo, da vam pomagamo oblikovati 
pogled na stvarnost v luči krščanstva, da 
vas spodbudimo, opogumimo in 
navdušimo za zasebno in javno življenje 
po Kristusovem zgledu in nauku.  
Zahvaljujemo se vam za vaše predano 
sodelovanje in naj Bog obilno 
blagoslavlja vaše delo.  

sodelavci založbe Družina 
 

 

Zdaj pa govori Gospod,ki me je ob rojstvu 

upodobil za svojega služabnika ...« (prim. Iz 49,5) 
 

VODIŠ ME IN BLAGOSLAVLJAŠ 
 

Nebeški Oče, nastal sem po tvoji 

ljubezni, s katero si me povabil v 

življenje. 

Zrasel in zorel sem po vsem, kar me je 

doletelo, tudi po bolečinah, s katerimi 

mi nisi prizanesel. 

Poklical si me po mojem imenu,  

ki je bilo zapisano na dlani tvoje roke. 

Ohranja me tvoja zvestoba,  

ki si mi jo naklanjal vsa moja leta. 

Varuje in vodi me tvoja previdnost,  

ki me je spremljala tudi v nevarnostih. 

Blagoslavlja in krepi me tvoja milost,  

ki mi jo podarjaš vse dni življenja. 
Paul Weismante 



 

 
Zakaj je Jezus ljudem pripovedoval 

zgodbe? 
V Svetem pismu najdemo veliko zgodb, 

ki jih je Jezus pripovedoval ljudem. 

Imenujejo se prilike. To so zgodbe, ki 

skušajo na preprost način predstaviti 

pomembne stvari. Jezus je s temi 

zgodbami pripovedoval na primer o tem, 

kakšno je nebeško kraljestvo. 

Spomnimo se prilik o gorčičnem zrnu, 

kvasu, zakladu in dragocenem biseru. 

Zrno in kvas sta majhna, a zelo 

dragocena. Iz njiju zraste nekaj velikega 

(drevo, kruh). Biser in zaklad sta 

podobno vredna vztrajnega prizadevanja, 

da bi si ju pridobili. 

S tem hoče Jezus ljudem povedati, da je 

enako tudi z Božjim kraljestvom. Tu je, 

že sedaj je med nami, če so med nami 

ljubezen, dobrota, mir, potrpežljivost … 

In čeprav sestoji iz drobnih, a vztrajnih 

dejanj ljubezni, zraste v nekaj velikega, 

kar spreminja svet. 

Foto: Pexels 
Pripravila: Mojca Bertoncel 

 

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST 
KRISTJANOV 2020  

»Domačini so nas sprejeli nadvse 
ljubeznivo« (Apd 28,2) 

Teden molitve za edinost kristjanov 
obhajamo v dneh med 18. in 25. 
januarjem. Datuma nista naključna, 
ampak sta premišljeno izbrana, saj so 
v času, ko je iz anglikanstva v 
katolištvo spreobrnjeni Paul Wattson 
predlagal ta datuma, 18. januarja 
praznovali Sedež apostola Petra, 25. 
januarja pa Spreobrnitev apostola 
Pavla. Tako je bil teden molitve za 
edinost premišljeno postavljen med 
dva pomembna in pomenljiva 
praznika. Gradivo za letošnji teden za 
edinost kristjanov so pripravili 
kristjani različnih Cerkva z Malte. S 
tem otokom je povezan apostol 
Pavel, saj se je kot brodolomec rešil 
na obale Malte. Tukaj je Pavel srečal 
ljubeznive ljudi za katere je Luka 
zapisal »domačini so nas sprejeli 

http://www.nadskofija-maribor.si/splet15/images/novice/2020/Oikumene.jpg


nadvse ljubeznivo« (Apd 28,2). To 
je tudi geslo letošnjega tedna molitve 
za edinost kristjanov. Pavlova 
izkušnja iz Malte nas vabi, da tudi 
sami premislimo o svojem odnosu do 
vseh, ki ne govorijo našega jezika ali 
ne izhajajo iz naše kulture. Ravno 
delitev na »naše« in »vaše« je tista 
srčika nasprotovanja Božji odrešilni 
volji, »da bi bili vsi eno«. Tudi letos 
se bomo z molitvijo za edinost 
pridružili apostolom v dvorani zadnje 
večerje in skupaj z Gospodom molili 
velikoduhovniško molitev, ki je 
hvalnica edinosti.  
Molitev za edinost ni nekaj osamljenega, 
ampak je pridružitev Jezusovi molitvi v 
dvorani zadnje večerje. V tem sta njena 
posebna odličnost in lepota. Ne molimo 
sami, ampak svoj šibki glas pridružimo 
glasu Božjega Sina in njegovi prošnji, ki jo 
bo Oče ob svojem času uslišal. Jezus je 
molil, da bi bili vsi njegovi učenci eno, 
»da bo svet veroval« v Sina in prek njega 
v Očeta.  
V molitvi doživljamo, da edinost ne more 
biti zgolj sad človeških naporov, ampak je 
vedno delo Svetega Duha. Edinosti ne 
moremo »ustvariti«, »izdelati« ali 
»organizirati«. Lahko jo samo sprejmemo 
kot dar Duha, ko smo notranje dovolj 
pripravljeni za to.  
 (Dr. Bogdan Dolenc - član Komisije za ekumenizem pri SŠK) 

 

OBVESTILA: 
 

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 

------------------------------------------------ 
PRIPRAVA  NA  SVETI  ZAKON -     

2020! 
 

       Prvi  in  drugi  vikend   v    M A R C U! 
PRVI   VIKEND   V   MARCU    JE V  MEŽICI    
PETEK ( 6. 3.)        -        SOBOTA ( 7.3.)        -      

NEDELJA  (8.3.) 
Vsak  dan  se začne   ob    19.00   uri   -   tja  

do   20.30  ure! 
PRISPEVEK    JE    15 € / PAR 

 

DRUGI    VIKEND  JE V  DRAVOGRADU 
PETEK ( 13. 3)    -    SOBOTA (14.  3)    -    

NEDELJA ( 15.  3.) 
URNIK  DOGAJANJA  JE ENAK  KAKOR  V  

MEŽICI!!! 
En večer  vodi  zdravnik  -  en večer  zakonski 

par – en večer duhovnik. 
PARI SE LAHKO PRIJAVITE DOMAČEMU  

DUHOVNIKU ali 
Jožetu  Hrastniku – 041 450 347 //  e- pošta:   

ozej.hrastnik@gmail.com 
PARI – BODITE  TISOČ-krat   

BLAGOSLOVLJENI! 
----------------------------------------------------------- 

 Hvala vsem, ki ste prišli k slavljenju Sv. 
Antona k cerkvi Sv. Boštjana. Škoda, da ste 
kmetje povsem opustili to prelepo navado 
priporočiti se Sv.Antonu za zdravje pri živini.  Z 
Ojstrice je bil samo eden. Hvala za pojedino. 
 

 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.

 

mailto:ozej.hrastnik@gmail.com

