
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 24.januarja do 31.januarja 2021 

3.NEDELJA 

MED 
LETOM  
24.januar 

Nedelja božje 
besede 

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          

  

Ponedeljek 
25.januar 

Spreob.Pavla  

16.00 
18.30 

L – PO NAMENU določene osebe /Klementova maša/   
D – † BRANKO in JOŽE KANCIJAN, MARIJA in RUDOLF MERZDOVNIK  
           ter MIRKO KRESNIK      /zaključek Tedna za edinost)    

Torek 
26.januar 

Timotej in Tit   

18.00  
18.30 

Č – PO NAMENU določene osebe /Klementova maša/     
D – † LUDVIK SEKOLOVNIK, starši ter bratje in polsestre         

Sreda 
27.januar 
  Angela 

18.00
18.30 

Č – PO NAMENU določene osebe /Klementova maša/   
D –  † FRANC in ZINKA MORI  (obl.por.)      

Četrtek 
28. januar   

Tomaž Akvinski 

18.00
18.30 

Č – PO NAMENU določene osebe /Klementova maša/           
D – † OLGA PODERČNIK – 11.obl.       

Petek 
29.januar      

9.00 
18.30 

Križ – PO NAMENU določene osebe /Klementova maša/      
D – † MATJAŽ KREVH (r.d.)- r 
Ob 19.30 - Zoom srečanje (za starše in zainteresirane) 

Sobota 
30.januar   

11.00   
18.30 

Č – PO NAMENU določene osebe /Klementova maša/     
D – večerna nedeljska maša: † LUDVIK PUŠNIK – 4.obl. /prvoobhajanci/                

ČETRTA 
NEDELJA 

MED 
LETOM  
31.januar 

 

8.00 
8.00 
9.30 
 9.30 
11.00 
11.00  

Č – † ANGELA -20 obl. in rajni MOZGANOVI  
ŠT – † STANKO in TONČKA BUKOVC  obl. in TOMAŽ                      
ŠP – † ALOJZ DANIJEL    
D – † MILAN VAJKSLER in SOR.               
L – † Jezernikovi starši: MARIJA in IVAN LOGAR in sorodniki                
O – † IVAN KARNIČNIK, BARBARA in JAKOB POROČNIK           

 

Ekumenska nedelja: 
MOLITEV ZA EDINOST 

Gospod Jezus, na večer, 
preden si umrl za nas, si molil, da bi 
bili vsi Tvoji učenci popolnoma eno, 
kakor Ti v Očetu in Oče v Tebi. Daj, da 
bomo živo začutili, kako velika 
nezvestoba do Tebe je naša razde-
ljenost. Daj nam iskrenosti, da bomo 
priznali in obžalovali ravnodušnost, 
nezaupanje in medsebojno 
nenaklonjenost, ki se morda skrivajo 

v nas. Daj nam poguma, da bomo vse 
to izkoreninili. Nakloni nam, da se vsi 
zedinimo v Tebi, 
da bi se iz naših src in ustnic 
neprestano dvigala Tvoja molitev za 
edinost kristjanov, kakršno Ti hočeš. 
V tebi, ki si popolna Ljubezen, naj 
najdemo Pot, ki vodi do edinosti v 
poslušnosti Tvoji Ljubezni in Resnici. 
Amen. 
 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc.  

mailto:igor.g@rkc


Številka 4        24. januar 2021 
 

TRETJA NEDELJA MED LETOM 
 

Ko je šel ob  
Galilejskem jezeru,  

je zagledal Simona in Andreja, 
Simonovega brata,  

ki sta metala mrežo v jezero;  
bila sta namreč ribiča.  

Jezus jima je rekel:  
»Hodita za menoj in narédil  

vaju bom za ribiča ljudi!«  
Takoj sta pustila mreže  

in šla za njim.  
Ko je šel malo naprej,  
je zagledal Jakoba,  
Zebedêjevega sina,  

in njegovega brata Janeza,  
ki sta bila tudi v čolnu  
in popravljala mreže.  
Takoj ju je poklical.  
In pustila sta očeta 

Zebedêja  
z najemniki v čolnu  
ter odšla za njim. 

(Mr 1,16–20) 

 
IZROČITEV DNEVA 
 
Moj Bog, podarjam ti 
vsa dejanja,ki jih bom 
danes storil; vsak utrip 
srca, vse misli in 
najpreprostejša opravila 
želim posvetiti s tem, da 
jih pridružim tvojemu 

neskončnemu zasluženju, ter 
zadostiti za svoje napake tako, 
da jih vržem v ognjišče tvoje 
usmiljenje ljubezni. O, moj Bog, 
zase in za vse, ki so mi dragi, te 
prosim milosti, da bi popolnoma 
izpolnili tvojo sveto voljo, da bi 
iz ljubezni do tebe sprejeli 
veselje in bolečine tega 
minljivega življenja, zato da bi 
bili nekoč za vso večnost 
združeni v nebesih. Amen. 
 

 

   

   

 



Marici Ošlovnik v slovo   (Foto: internet) 
 

Narava se je odela v belo spokojnost, 
začelo se je novo leto, nova pričakovanja, 
novo upanje, ampak tako tiho, kot pade 
list z drevesa, se je v soboto poslovila 
Marica, Ošlovnikova bica. 
Ugasnila je luč življenja, a se prižgala luč 
spomina. 
Življenje hoče imeti svoje poti, ki so 
včasih ravne, včasih ovinkaste, strme, 
polne težko izpeljanih klancev, z rožami 
ali s trnjem posute. Po takšnih poteh je 
hodila pokojna Marica. 
Luč sveta je zagledala na Marijin praznik 
15. avgusta 1920 pri Pokeržniku na 
Koroškem Selovcu. Živela je v oferski 
družini kot srednji otrok še z dvema 
bratoma in dvema sestrama. Skupaj z 
družino je preživljala dobre in slabe čase. 
Že zelo mlada je morala služit od kmeta 
do kmeta. Pri Kozmanu pa je spoznala 
svojega moža Martina. Svoj dom sta si 
zgradila na Goriškem vrhu. V zakonu se 
njima je rodilo šest otrok, dva sta žal že 
umrla. Vedno je bila ponosna na svoje 
otroke, še bolj pa je bila vesela srečanj s 
svojimi 10 vnuki, 14 pravnuki in 4 
prapravnuki. Pred 14 leti ji je umrl tudi 
mož Martin. V njej je ostala velika 
praznina, ampak ni bila sama, živela je v 

krogu svojih domačih vse do odhoda v 
dom Črneče, ko jo je poškodba priklenila 
na bolniško posteljo. Tudi tam ni bila 
pozabljena. Njeni so jo pogosto 
obiskovali, prav tako so ji prijateljice 
polepšale marsikateri dan. 
Bila je skrbna in ljubeča žena, mama, 
bica, prabica, praprabica in tašča. Če bi 
na kratko opisali njeno častitljivo dolgo 
življenjsko pot, bi lahko z velikimi 
začetnicami zapisali, bila je poštena, 
razumevajoča, pridna, skromna, skrbna, 
rada v dobri družbi.  
Bila je globoko verna žena. Vedno je 
našla čas za obisk svete maše in molitev. 
Ko pa ji moči niso več dopuščale, je 
hvaležno prejemala duhovno oskrbo na 
domu. Zato draga Marica, uživajte večno 
slavo v srečnem domu nad zvezdami, naj 
Vam bo obilno Njegovo plačilo. 
Zahvala velja: 
- osebju Koroškega doma starostnikov 
Črneče, kjer so lepo skrbeli za njeno 
dobro počutje in zdravje v času bivanja v 
njem,  
- hvala vsem za darovane svete maše, 
sveče in izrečena sožalja.  
- Hvala gospodu župniku za opravljen 
obred in darovano sveto mašo. 

Ob grobu stojimo vsi sklonjenih glav, 
da zadnji izrečemo še ti pozdrav, 

pogrešali bomo tvoj blagi nasmeh, 

pogrešali iskrice v tvojih očeh. 
Albina Matija 

 

Opomba: Ker se zaradi znanih ukrepov 
njenega 100. rojstnega dne nismo mogli 
primerno z njo veseliti in nismo okroglega 
jubileja objavili v našem glasilu Studenec, ki 
ga je vedno rada brala, danes objavljamo 
spominski govor na njenem pogrebu.  



Hvala ji za zvestobo našemu glasilu, za 
finančno podporo. Rada je kdaj primaknila 
kak dar za to. Naj ji bo Bog bogat plačnik. 
------------------------------------------------------------  

V Sloveniji danes 24. januarja 2021 

obhajamo Nedeljo Božje besede, tokrat 

že drugič na ravni vesoljne Cerkve. 

Letošnje praznovanje je vsaj iz dveh 

vidikov nekaj posebnega. Ta nedelja je 

namreč hkrati vrhunec leta Božje besede, 

ki jo je Katoliška biblična federacija 

(CBF) razglasila ob 1600. obletnici smrti 

največjega prevajalca Svetega pisma sv. 

Hieronima. 

Geslo letošnje Nedelje Božje besede pri 

nas, Tedaj so se jima odprle oči (Lk 

24,31a), je tudi tokrat vzeto iz odlomka o 

emavških učencih. Vsi smo tokrat pred 

izzivom, da tudi v teh izrednih razmerah 

s pomočjo Božje besede prepoznavamo 

Vstalega, ki spremlja svojo Cerkev in jo 

želi voditi v živi in vsakdanji odnos z 

Njim in z Očetom v Svetem Duhu. V ta 

odnos lahko stopamo samo s tem, kar 

smo in kar resnično živimo, z našimi 

stiskami, vprašanji, željami, omejitvami, 

krhkostmi… Vsakdo, ki odpira Sveto 

pismo, je najprej nagovorjen, da odpre 

oči za življenje, ki ga živi. V njem bo 

gotovo zaslutil tudi Njega, ki ga ljubi in 

spremlja. In če mu bo ob branju Svetega 

pisma želel prisluhniti z ljubeznijo, se mu 

bo Vstali gotovo razodel.             (M.M.) 
  
 
 
 

 

 

 OB POGREBU MARICE OŠLOVNIK 
iz Dravograda so darovali za sv. 
mašo: Vili in Jožica Ošlovnik; Toni in 
Marica Ošlovnik; Maja z družino; 
Klančnikovi; vnukinje Vera, Maja in 
Simona; Sonja Poderčnik z družino; 
Zdenka Šajher z družino; Štefka 
Žganec z družino; Sonja Z.Pajenk; 
Gracej Ida; Zofka Frank; Plazovnik 
Ivanka z družino; Grobelnikovi, Jaževi 
iz Ojstrice, Zofija Mager; Zvonko in 
Peter Matičko; Slavko in Tina Vravnek 
– 2 maši; Mija Dolinšek – 2 maši. 
 

 
OB POGREBU GABROVEC 
STANISLAV-a iz Dravograda so 
darovali za sv. mašo: Hribernik Matjaž, 
sin Stanko z druž.;sin Primož z druž.; 
družina Praznik oz.hči Dragica,; Jožica 
in Zdravko Berzelak ter sestra Ivanka 
Berzelak.      
   

HVALA VSEM ZA DAROVANE SVETE 

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

Šali za konec:  
GOSTILNE – Med epidemijo pravi oče: 

»Sin, bili so časi, ko smo lahko v gostilnah še 

kadili!« Sin: »Oče, kaj so to gostilne? No, no, 

oče, zakaj pa zdaj jokaš?« 
 

-"Ko se bodo gostilne zopet odprle, 

takrat se spomnite, da so vam zaprli 

vrata, ko vam je bilo najtežje." 

 

 

 
 Oznanila 


