
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 26.januarja do 2.februarja 2020 

TRETJA 
NEDELJA 

med 
letom 

Nedelja božje 
besede  

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.   

  

Ponedeljek 
27. januar 

Angela Merici 

 
16.00
18.30 

 
DSČ – † PAVEL MORI  
D – † DRAGO ŽGANEC - r /ob 19.00 - sestanek Tajništva PZD/ 

Torek 
28. januar 

Tomaž 
Akvinski,c.uč.    

17.00 
18.00
18.30 

Ema – PO NAMENU   
Č – † FRANCKA, MAKS in MAKSI KOTNIK   
D – ZA ZDRAVJE IN BLAGOSLOV         

Sreda 
29. januar  

  

7.30 
18.00 

D – ZA ZDRAVJE in SREČEN POROD   
Č – starši PLANTEU – 5.obl. 
ob 17.30 v Slov.Gradcu nadaljevanje tečaja ALFA 

Četrtek 
30. januar   

18.00
18.30 

Č – † KONRAD FERK        
D – † HERMINA ŠTAHER – 30.dan /po maši srečanje biblične skupine/   

Petek 
31. januar 

Janez Bosko, 
red.ustan. 

 
17.00  
18.30 

 
L – † MATEVŽ KRESNIK  
D – † IVAN KOBOLT – 1.obl.           

Sobota 
1. februar 

   

11.00
11.00   
18.30 

L – † JOŽE MOČNIK     
ŠT – † MARIJA RUTNIK 
D – večerna nedeljska maša: † LUDVIK PUŠNIK – 3.obl.            

SVEČNICA 
Gospo-
dovo 

darovanje 
  

2.februar 

 
8.00 
8.00 

 
9.30 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00  

Pri mašah blagoslov sveč 
Č – † MARIJA ČEVNIK         
ŠT – † MARIJA HARTMAN   
        † MUDAFOVI in RUDI KOJZEK 
ŠP – za žive in rajne članice 1.rože Živega rožnega venca                   
Križ – † KATARINA LIPOVNIK     
D – † JANEZ PETREJ – 30.dan / /            predstavitev prvoobhajancev Dravograd

L – † BOŠTJAN HAULE              
O –  † PAVEL MORI 

 DUHOVNA MISEL:  
Hodita za menoj! 

Ti praviš: »Pridi!« - Mi pa najprej pospravimo 
svoje mreže in zavarujemo, kar smo ujeli. 
Ti praviš: »Pridi!« - Mi pa najprej uredimo 
svoje pogodbe in gledamo, da je v redu 
blagajna. 
Ti praviš: »Pridi!« - Mi pa najprej določimo 
termine in nimamo za vsakogar časa. 
Ti praviš: »Pridi!« - Mi pa najprej spoliramo 
svoj avto in potrebujemo seveda tudi dopust. 

 
 

»Takoj sta pustila mreže in šla za 

njim.« (Mt 4,20) 
 

Materialne stvari, ki so same na sebi 
dobre in jih do določene mere potrebujemo, 
so minljive. V duši nas ne nasitijo in tudi ne 
dajejo pravega miru. Večkrat so celo ovira za 
duhovno rast, še posebej, če smo z njimi 
zasvojeni in postanejo malik. 
 

 



 

    Številka 4        26. januar 2020 
 

EDELJA BOŽJE 

BESEDE 
 

26. januarja, na tretjo nedeljo 
med letom, bomo nedeljo Božje Besede 
prvič obhajali v vesoljni Cerkvi, kakor je 
določil papež Frančišek v apostolskem 
pismu Aperuit illis. Ob tej priložnosti je 
Papeški svet za pospeševanje nove 
evangelizacije pripravil tudi poseben 
logo, ki je lahko v pomoč pri 
razumevanju pomena nove pobude 
svetega očeta. 
Geslo letošnje nedelje Božje besede v 
Cerkvi na Slovenskem »Pogovarjala sta 
se« (Lk 24,14a), najdemo v odlomku o 
emavških učencih, ki ga je papež 
Frančišek predstavil vsej Cerkvi ob sklepa 
sinode o mladih kot osnovno 
svetopisemsko podobo, ki naj usmerja 
pot mlade Cerkve. 
S tem geslom želimo postaviti v središče 
našega razmišljanja o Božji 
besedi pogovor, dialog. Evangelist Luka 
poroča o zaskrbljenosti dveh učencev 
spričo velikonočnih dogodkov v 
Jeruzalemu (24,14). Kljub razočaranju in 
negotovosti, sta o tem pogovarjala – ne 
samo med seboj, ampak tudi z drugimi, 
ki sta jih srečala. Na ta način sta nevede 
prišla tudi v pogovor z Vstalim. Bog od 
vsega začetka prav po besedi stopa v 
odnos s človekom. Preko pogovora se 

pletejo odnosi, se gradi zaupanje, se 
odpravljajo predsodki. Pogovor je tako  
tudi najboljši način, za živo katehezo in 
graditev življenjskih odnosa z Bogom. 
Logo prikazuje znan prizor iz Lukovega 
evangelija: učenca na poti v Emavs, 
katerima se v določenem trenutku 
pridruži vstali Jezus. 

Ikono, ki je upodobljena na logu, je 
izdelala s. Marie-Paul Farran, redovnica 
iz Egipta, ki je vse življenje živela v 
benediktinskem samostanu Notre Dame 
du Calvaire v Jeruzalemu, in je umrla 
maja lani. 
Jezus ima v roki »zvitek Knjige«, to je 
Sveto pismo, ki se v Njem dopolni, na 
njegovi levi in desni pa sta učenca: 
Kleopa, kakor izrecno zapiše Luka, in, po 
mnenju nekaterih eksegetov, njegova 
žena. Kleopa ima v roki palico, znamenje 
romanja, medtem ko se zdi, da se žena 
dotika Kristusa. Obraza obeh učencev sta 

N 



uprta v Gospoda. Žena nanj kaže s svojo 
levico ter tako potrjuje, da je On 
izpolnitev pradavnih obljub in živa 
Beseda, ki mora biti oznanjena svetu. 
Kleopa pa z roko kaže na pot, ki jo 
morata učenca prehoditi, da bi vsem 
prinesla veselo oznanilo evangelija. Na 
učenčevi levici je zvezda, znamenje 
evangelizacije, ki vodi in usmerja njune 
korake v prihodnost kot večna luč. Ikona 
prav tako prikazuje dinamiko gibanja: 
hodijo, so na poti; učenca sta namenjena 
v kraje, kamor morata prinesti oznanilo 
vstalega Kristusa. 

 
Logo tako v vsem spominja na to, kar je 
bistvo nedelje Božje Besede: oznanilo 
vstalega Kristusa učence vabi k 
dinamičnosti in iskanju vedno novih 
načinov izražanja, da bi moglo biti Sveto 
pismo živo pravilo življenja Cerkve. 
Nedelja Božje besede 
»Gre za pobudo, ki jo papež Frančišek 
izroča celotni Cerkvi, da bi se krščanska 
skupnost osredotočila “na veliko 
vrednost, ki jo ima Božja Beseda v 
vsakdanjem življenju”.  
30. septembra lani, ob 1600-letnici smrti 
sv. Hieronima, velikega učenjaka Svetega 
pisma, katerega je iz originalnih besedil 
prevedel v latinščino, je papež objavil 
apostolsko pismo Aperuit illis, s katerim 

je določil, da bo od letos naprej tretja 
nedelja med letom na poseben način 
posvečena Božji Besedi«. 

 

MOLITEV ZAHVALE  
ZA BOŽJO BESEDO 

-Hvala za ušesa, da slišimo Božjo 
besedo. 
-Hvala za oči, da lahko beremo Božjo 
besedo. 
-Hvala za srce, da lahko Božjo besedo 
poslušamo s srcem in po njej prejmemo 
Boga v srce. 
-Hvala za roke, da Božjo besedo 
uresničimo v življenju. 
-Hvala za noge, da lahko Božjo besedo 
ponesemo v svet. 
-Hvala za močan glas, da lahko drugim 
govorimo o Bogu. 

 

OBVESTILA: 
 

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! 

mailto:ozej.hrastnik@gmail.com


kupaj rastemo in se 
povezujemo v največjo 
slovensko družino. 

Prihodnjo nedeljo 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 spodbujamo, 

opogumljamo in navdušujemo za zasebno in 

javno življenje po Kristusovem zgledu in 

nauku. 

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

 OZNANILA 
 

Prihodnjo nedeljo bo blagoslov sveč. 
Sveče bo možno v župniji Dravograd kupiti 
pri Karitas sodelavkah pred sveto mašo ali 
že na predvečer praznika oz.nedelje.  
 Na svečnico se bodo pri maši v Dravogradu 
predstavili letošnji prvoobhajanci, naslednjo 
nedeljo pa prvoobhajanci v Šentjanžu. 
  Hvala tistim staršem, ki ste se včeraj 
udeležili sobotnega verouka in pripeljali 
svojega otroka na veselo dopoldansko 
druženje. Predavanje odlično!!!! 
Naslednje sobotno srečanje bo DAN 
DRUŽIN 4.aprila 2020.                                   
Že sedaj vabljeni. Staršem skušamo ponuditi 

več prijetnih, zanimivih vzgojnih  vsebin, 
razgovora, a kaj, ko večine staršev ne zanima. 
Tudi letos prosimo da vsak birmanec 
prejme MOLITVENEGA BOTRA. V tem 
tednu se javite vsi, ki to želite postati 
letošnjim birmancem.  
 Duhovni vikend za birmance bo od 13.-
15.marca 2020 na Razborju. 
 Predstavitev prvoobhajancev v župniji 
Šentjanž bo v nedeljo 9.2.2020 ob 9.30 v 
cerkvi v Šentjanžu. 
 
 

 Še vedno vabimo na 25. postno romanje 
v Vojvodino. Doslej nisem prejel še nobene 
prijave. Prijavite se pravi čas v pisarni oz.po 
maši v župniji. Cena 149 € na osebo. 
Možnost plačila na obroke.   
 

  Pred nami bodo kmalu volitve novih 
članov ŽPS, zato bomo na srečanju 
Tajništva PZD o tem izdatno spregovorili. 
Morda ima kdo kakšen predlog za izbor 
članov?  
 

 Kot ste opazili, za December ni izšel 
mesečni Studenec. Pripravljamo novo 
obliko in odslej bo izhajal 4-krat na leto. 
Prejeli ga bodo vsi naročniki. Upam, da 
letna naročnina 15 € ni prevelik strošek na 
leto za štiri številke. Pridite in se na naš 
časopis PZD naročite. Natisnili bomo le 
točno število naročenih izvodov, saj je 
strošek prevelik. V nekaterih župnijah ni 
naročnikov, a številke vseeno vzamejo. 
Vsaka stvar stane, tako tudi ta naš list, ki 
je povrhu še barvni in ga za nas tiska 
Bayadesign po simbolni ceni. Zato 
pričakujemo več naročnikov kot do sedaj. 
V prosti prodaji ga žal ne bo! 
 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc.

 

S 
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