
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 17.januarja do 24.januarja 2021 

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         

  

Ponedeljek 
18.januar 

 
16.00 
18.30 

Začetek tedna za edinost 
L – † stari starši PŠENIČNIK, KLEDER, BOŠTJAN HAULE in v DOBER NAMEN  
D – † IVAN POROČNIK - osmina         

Torek 
19.januar 

Baraga, škof   

18.00  
18.30 

Č – † SLAVICA REK 
D – † IGNAC GLASENČNIK – 53. obl, LJUDMILA ter bratje        

Sreda 
20.januar 

Boštjan, muč.   

18.00
18.30 

Č – PO NAMENU  
D – V ČAST SV.JOŽEFU v priporočilo za naše družine    

Četrtek 
21. januar   

Neža, devica 

18.00
18.30 

Č – PO NAMENU      
D – † VINKO DOLINŠEK ter vse žive Dolinškove     

Petek 
22.januar 

Vincencij, dia      

9.00 
18.30 

Križ – † IVAN PEČOLER  
D – † ZINKA MORI – 7.obl. 
Ob 19.30 – Zoom srečanje za starše in zainteresirane  

Sobota 
23.januar   

11.00   
18.30 

Č – † MARIJA CEHNER  
D – večerna nedeljska maša: † DRAGO in IVAN ŽGANEC                

3.NEDELJA 

MED 
LETOM  
24.januar 

Ekumenska 
nedelja . 

8.00 
8.00 
9.30 
 9.30 
11.00 
11.00  

Č – † INGA KOTNIK         
ŠT – † FRANC BREZNIK                       
ŠP – † LJUDMILA PROJE   
D – † FRANC RAMŠAK in starši LUŽNIK             
L – † CENIKA in JOŽEF MOČNIK – 1.obl.              
O – † KRESCENCIJA ČERU          

 

Nedelja verskega tiska:   
         Verski tisk ni »hitra hrana«  

Januar je mesec verskega tiska. To je 

tudi čas, ko se vprašamo, ali je ob vsej 

poplavi tiskanih, elektronskih in 

spletnih medijev sploh še smiselno 

imeti doma verski tisk. Zakaj bi 

plačevali naročnino, ko je tako ali 

tako že vsega preveč? Ko »na vsakem 

vogalu« dobiš informacije o vsem, kar 

želiš?  
 

V Cerkvi na Slovenskem imamo 

danes celo paleto kvalitetnega ver-

skega tiska, ki nam omogoča ne le 

dobro informiranost o življenju Cer-

kve 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 kot zelo 

dober pripomoček pri molitvi 

(Magnificat in Beseda med nami).  

 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc. 



Številka 3        17. januar 2021 
 

DRUGA NEDELJA MED LETOM 
 

Rekel jima je: »Pridita in bosta videla.« 
Šla sta torej in videla, kje stanuje, ter 
ostala pri njem tisti dan. Bilo je okrog 
desete ure. (prim. Jn 1,39) 
 

Ko je Janez pisal evangelij, je bil že 
zelo star, tako da so ljudje mislili, da 
mu ne bo treba nikoli umreti. 
Toda prvo srečanje z Jezusom se je 
tako močno vtisnilo vanj, da si je 
celo zapomnil, ob kateri uri sta se 
učenca srečala z Jezusom »okrog 
desete ure«, torej ob štirih 
popoldne. 
V naših družinah in v naših župnijah 
z nekakšno že kar malce neumno 
trdovratnostjo še vedno mislijo, da 
otroci in mladi lahko srečajo Jezusa 
pri veroučnih urah, čeprav stvarnost 
in izkušnje kar vpijejo nasprotno. 
Danes, ko je »tradicionalna« 
vernost močno upadla, je taka 
trdovratnost praktično že greh. 
Delamo se, da ne vemo, da tisti, ki 
se po birmi ne oddaljijo od Cerkve, 
ostajajo zato, ker so prejeli dar, da 
so srečali Jezusa v kakšni 
katehistinji, v kakšnem animatorju, v 
kakšnem duhovniku, redovnici ali 
drugem človeku, preko katerega 
žari Jezusova ljubezen. 
Vera se začne vedno v srečanju z 
nekom, od katerega izvemo, kje 
Jezus stanuje. 

 

   Pot med zasneženimi smrekami 
 

Družinam, katehetom in 
posameznim kristjanom se ni treba 
ukvarjati z lekcijami, pridigami ali 
privzgojo navad, pač pa z osebami, 
ki bodo sposobne biti za vse, ki jih 
bodo srečali, nepozaben trenutek, 
»ob štirih popoldne«. Trenutek, ko 
iz dejanj, občutij, začutimo 
navzočnost njega, ki je »Rabi« in 
mu je vredno slediti, ker je življenje 
z njim drugačno, bolj polno. 

 
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

 

 

 

   

   

 



ROMANJE k Sv. Antonu  

na Antonovo 

Še dobro se spominjam, ko sem bil 
šolar, da je mama vsako leto dejala: 
'Na Antonovo bomo šli k Sv.Boštjanu.' 
Čeprav so bile takrat v mesecu 
januarju hude zime, smo se vsi otroci 
tega dne zelo veselili. Komaj smo 
čakali, da se je romanje začelo. 
Zgodaj zjutraj smo vstali, nakrmili 
živino, zajtrkovali ter se odpravili na 
pot. Od Ojstrice do Dravograda se nas 
je kar nekaj nabralo, saj je bila 
navada še živa, da je moral tega 
dne vsaj eden iz hiše do cerkve k 
Sv. Antonu. Sv.Anton je zavetnik za 
zdravje prašičev. Zato smo šli molit, 
da bi bilo pri vzreji pujskov zdravje 
in sreča celo leto.  
Ker je cerkev Sv.Boštjana, v njej pa 
ima svoj oltar tudi Sv.Anton, cerkev 
pa je oddaljena dobre 3 km iz 
Dravograda, prevoz z avtobusom 
ali osebnimi vozili pa ne na 
razpolago, smo pač hodili ob glavni 
cesti do cerkve peš. Otroci smo 
občudovali zasneženo Dravsko 
dolino in zaledenelo reko Dravo. 
Kljub slabim oblačilom in obutvi 
nas ni zeblo. Za poživitev pa nam je 
starejši brat dal tudi požirek žganja, 
ki smo ga imeli s seboj. Stekleničko 
smo morali tako in tako sprazniti, saj 
smo jo potrebovali za žegnano vodo.  
Po končani maši je pred cerkvijo 
stekel še kratek klepet med ljudmi iz 
različnih krajev in zaselkov. Potem pa 
se je romanje začelo v obratni smeri. 

Ob vrnitvi v Dravograd in dokaj 
premraženih in lačnih želodčkih, nam 
je mama v gostilni pri Kajzerju 
naročila toplo juho in kos belega 
kruha. Čeprav za kaj več ni bilo 
denarja, je bilo to zame enkratno 
doživetje. Takrat sem se počutil tako 
samostojnega in odraslega.  
Ure so hitro minile in treba je bilo 
spet zagaziti v debel sneg. Ozka steza 
nas je vodila nazaj v planino. Bila je že 
trda tema, ko smo se precej izmučeni 
vrnili za domače ognjišče.  

Za tisto leto je bilo romanje končano, 
toda v srcu so ostali še dolgo časa lepi 
in prijetni spomini. Še danes mi je 
toplo pri srcu, ko podoživljam vse te 
lepe trenutke mladosti. 

Berty Pečnik  



Podaljšan mandat članov 
župnijskih pastoralnih svetov 
Glede na epidemiološke razmere so 
slovenski škofje na seji 11. januarja 
sprejeli sklep, da se članom ŽPS podaljša 
mandat. Volitve za člane ŽPS bodo 
izvedene predvidoma jeseni 2021. Do 
takrat pa naj se ŽPS v dosedanji sestavi in 
glede na razmere srečujejo in delujejo, 
spodbujajo slovenski škofje. 
------------------------------------------------------
Službi branja beril in delitve obhajila v 

stalni obliki odprti tudi za ženske 
 

Papež Frančišek je službi branja beril in 

delitve obhajila v stalni in institucionalni 

obliki odprl tudi za ženske.   

V praksi zagotovo ne gre za novost, saj 

ženske med bogoslužjem pogosto berejo 

Božjo besedo ali opravljajo službo ob oltarju 

kot ministrantske ali delivke obhajila, v 

skladu s pooblastili škofa. Sedaj pa ti dve 

službi z ustreznim pooblastilom dobivata še 

stalno in institucionalno obliko, ki je do sedaj 

manjkala. Papež Frančišek je,  upoštevajoč 

ugotovitve zadnjih škofovskih sinod, želel na 

institucionalno raven postaviti navzočnost 

žensk ob oltarju. 
--------------------------------------------------------------------   

  

»Kristjana, ki verskega tiska ne bere, 

lahko pobere!« 

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

MOLITEV K SV.JOŽEFU,  

ki bo vedno uslišana 

To molitev so našli v 50. letu našega 

Gospoda in Odrešenika Jezusa 

Kristusa. Leta 1505 jo je papež poslal 

cesarju Karlu, ki se je odpravljal v 

bitko. Kdorkoli bo bral to molitev, ji 

prisluhnil ali pa jo nosil pri sebi, ne 

bo umrl nenadne smrti in ne bo utonil, 

tudi strup nad njim ne bo imel nobene 

moči; prav tako ne bo padel v roke 

sovražniku, ne bo zgorel in v bitki ne 

bo premagan. Molite jo vsako jutro, 

devet dni zapored, z namenom po 

lastni izbiri. Doslej se še ni zgodilo, 

da ne bi bila uslišana. 

O, sveti Jožef, tvoja zaščita je tako 

velika, tako močna, tako učinkovita pred 

Božjim prestolom, vate polagam vse 

svoje želje in hrepenenja. 

O, sveti Jožef, pomagaj mi s svojo 

mogočno priprošnjo, naj mi tvoj nebeški 

Sin nakloni duhovni blagoslov, po 

Jezusu Kristusu, Gospodu našem, da 

bom lahko s pomočjo tvoje nebeške moči 

hvalil in častil najbolj ljubečega Očeta. 

O, sveti Jožef, nikoli se ne utrudim, ko 

premišljujem o tebi in Jezusu, ki spi v 

tvojem naročju; ne upam se ti približati, 

dokler počiva ob tvojem srcu. Močno Ga 

stisni tudi v mojem imenu, nežno Ga 

poljubi na glavo in Ga prosi, naj mi ta 

poljub vrne ob uri moje smrti. Sveti 

Jožef, priprošnjik za srečno zadnjo uro, 

prosi za nas. Amen. 

Ne pozabimo, Bog vedno usliši našo 

molitev. Vendar včasih malce 

drugače, kot smo si sami predstavljali. 
 
 
 
 

 

 
 

OB POGREBU POROČNIK IVAN-a iz 
Dravograda so darovali za sv. mašo: 
sestra Mihaela z družino 3 maše, 
družina Gnamuš-Šlebnik 1 mašo.  
 

OB POGREBU ŠEGOVC JANKOTA-a 
iz Dravograda je daroval za sv. mašo: 
Hribernik Matjaž.    
   

HVALA VSEM ZA DAROVANE SVETE 

MAŠE. Pa pridite kaj k mašam. 
Predhodne prijave so potrebne.  

 

 
 Oznanila 

http://jagnje.si/podaljsan-mandat-clanov-zupnijskih-pastoralnih-svetov/
http://jagnje.si/podaljsan-mandat-clanov-zupnijskih-pastoralnih-svetov/

