
MAŠNI NAMENI  župnij  PZD/ od 8.novembra do 15.novembra 2020 
  

32. 
NAVADNA 
NEDELJA 

 

8.november  

 
8.00 
8.00 

 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00  

Zahvalna nedelja v Šentjanžu, Šempetru, Libeličah ter Črnečah 
Č – † ADOLF KREVH             
ŠT – † IVAN ŠTUMPFL in ANTONIJA – 38.obl. 
        † JOŽE SGERM, starši ter bratje in sestre  
ŠP – † GUNTER BRUDER in starši    
D – † JULIJANA in ANTON  ISAK   
L – † BOGOMIR in MARIJA KNEZ, brat PAVEL in pomrli pri hiši  
O – † VIDA LORBER 

 

  Ponedeljek 
9.november 

Posv.Laterana      

  
18.00 
18.30 

  
Č – PO NAMENU    
D –  † ŠTEFKA ODER                           

Torek   
10.november 
Leon Veliki, pp    

 18.00 
18.30 

L –  PO NAMENU         
D – † SOR. iz družin JURIČ in LAJH  (prenos maše po FB)              

Sreda   
11.november  
Martin, škof    

? 
16.00 

D –  ZA ZDRAVJE   
L –  † PAVEL GLINIK             

Četrtek   
12.november     

 18.00 
 18.30 

Č – PO NAMENU                
D – † PODERČNIKOVI  (prenos maše po FB)                               

Petek   
  13.november   

 9.00 
18.30 

Križ – PO NAMENU               
D – † JOŽEFA HOVNIK                  

Sobota   
  14.november   

11.00 
18.30 

Č – †  INGA KOTNIK   
D – ZA KONČANJE EPIDEMIJE in za ZDRAVJE (prenos maše po FB) 

  
33. 

NAVADNA 
NEDELJA 

 

15.november  

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00  

Č – † IVAN ČREŠNIK in JULKA POŠEK              
ŠP – † MILKA VRHOVNIK  
ŠT – † NIKOLAJ GRILC  
D – † JOŽE BALANT  
L – † AMALIJA PŠENIČNIK – 15.obl. in RUTARJEVI  
O – † FRANC MORI  

          

Molitev za zdravje  
v času epidemije 

Oče usmiljenja in 
tolažbe,tvoj Sin Jezus Kristus nam 
je s križem pokazal vrednost 
trpljenja. 

Pomagaj našim bratom in 
sestram,ki že nosijo križ bolezni in 
so preizkušani. 

Nakloni jim izboljšanje 
zdravja,njihovim svojcem pa pogum 
in zaupanje. Vsem zdravstvenim 
delavcem daj moč in zdravje,da 
bodo vztrajali v ljubezni do 

bolnikov, raziskovalcem pa, da 
bodo čim prej odkrili uspešno 
zdravilo. 

Nam in vsemu svetu daj 
svoj blagoslov,da bomo rešeni 
bolezni in se ti bomo mogli s tvojo 
Cerkvijo zahvaljevati.Amen. 

 
Sv. Marija, zdravje bolnikov 

– prosi za nas. 
Sv. Rok, zavetnik zoper 

kužne bolezni – prosi za nas. 
Vsi božji svetniki in svetnice 

– prosite za nas   
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ZAHVALNA 

 

Ničesar nimam, Gospod, 

česar ne bi prejela 

kot dar iz Tvojih rok. 

Naj bo zato moja molitev 

ena sama zahvala za prejete milosti. 

 

Ničesar nočem zadrževati zase. 

Nisi me zato obdaril z dobrotami, 

da jih bom skopuško 

skrivala pred potrebnimi. 

S svojim prizadevnim delom 

moram množiti podarjeno 

v deseteren sad, 

sicer me boš, 

leno služabnico, 

trdno privil ob uri obračuna. 

 

Ničesar ne obljubljam, Gospod, 

pogostokrat sem namreč že ostala 

samo pri besedah. 

Pomagaj mi, prosim, 

narediti prvega 

in vse naslednje korake 

k bolj ozaveščenemu bivanju. 
 

Po: B. Vrbovšek, Gospod, povsod vidim tebe 

 

ZAHVALA NADŠKOFA  

ob  ZAHVALNI NEDELJI 
»Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober.« 
(1 Kr 16,34) 
Ta Božja beseda me spremlja ob misli na 
letošnjo zahvalno nedeljo, ko se želimo z 
vsem srcem zahva-ljevati Bogu in tudi 
drug drugemu. Hvaležnost ni beseda, je 
človekova drža, način življenja, ki krepi 
vero in plemeniti naše medsebojne 
odnose, s tem pa tudi zelo razodevamo 
svojo notranjost. Morda se komu zdi 
samo po sebi umevno, da mora vse 

imeti, da ima do vsega tega 
pravico, da mu vse pripada, 
zato se ob tem sprašuje, zakaj 
bi se sploh moral zahvaljevati. 
Letošnje leto je nekaj po-
sebnega, ko ob tem nevidnem 
covidu-19 doživljamo svojo 
nemoč in ranljivost. Hkrati pa 
ob tem doži-vljamo 
plemenitost mnogih dobrih 
ljudi in človeško srce skoraj ne 
more drugače, kot da reče 
hvala za vsako pomoč, 
naklonjenost, za vsak dar, pa 



četudi je ta v prijazni podaritvi pre-
proste, a dragocene zaščitne maske, 
razkužila ali kakršnega koli daru. Ob tej 
priložnosti se želim zahvaliti vsem, ki ste 
v tistih prvih tednih covida-19 v naši 
domovini poklicali in povprašali, če kaj 
potrebujemo, in nam na različne načine 
radi pomagali. Zahvalna nedelja je 
priložnost, da se kot vaš pastir zahvalim 
vsem sodelavcem: članom župnijskih 
pastoralnih svetov, gospodarskih svetov, 
cerkvenim ključarjem, pevcem, bralcem, 
katehetom, vsem, ki skrbite za urejenost 
in čistočo naših cerkva, še posebej vam, 
ki vsak teden čistite in krasite naše 
cerkve, in vsem, ki na neviden način 
pomagate in molite za naše župnije. 
Hvala za skrb za urejenost župnišč ter za 
pomoč in oporo duhovnikom, s tem pa 
hvala za vse darove za svete maše, ki jih 
izročate svojim duhovnikom. Hvala za 
vse nabirke, darove in prispevke za po-
trebe naših župnijskih skupnosti. Brez 
teh darov ne bi mogli opravljati svojega 
osnovnega poslanstva, ki je oznanjevanje 

evangelija, kateheza in podeljevanje 
zakramentov ter priprava in 
izobraževanje župnijskih sodelavcev, ki 
so velika opora in nujnost pri župnijskem 
poslanstvu. Seveda pa so vaši darovi 
nujno potrebi za vzdrževanje naših lepih 

cerkva in potrebnih župnijskih prostorov. 
Hvala za nabirke in darove, s katerimi 
pomagate nadškofiji, da lahko 
opravljamo svoje poslanstvo. Že nekaj let 
je naše delovanje povsem odvisno od 
vaših darov. S tem se vsi še bolj 
zavedamo odgovornosti in si 
prizadevamo, da bi bila naša služba v 
dobro vseh. Tokrat bi se rad še posebej 
zahvalil za vaše razumevanje in dobroto, 
ki ste jo izkazali ob lanski »namenski 
nabirki« za ureditev ogrevanja zgradbe 
nadškofi je in pripadajočih prostorov. Naj 
bo ta zahvala tudi prošnja za letošnjo 
»namensko nabirko«, ki je na eno izmed 
nedelj v mesecu novembru in bo 
namenjena za tekoče delovanje 
nadškofije. Hvala tudi za nabirke, ki jih 
nadškofija posreduje naprej, to so: 
misijonska nabirka, dar za MIVO, Petrov 
novčič, Božji grob, nabirka in darovi za 
Karitas...  
Vam, dragi duhovniki, se zahvaljujem za 
oddane binacije in trinacije, za mašne 
intencije, za vaše prostovoljne darove, ki 
so izraz naklonjenosti in dobrote, za 
darove za duhovniški solidarnostni sklad 
ter sprotno plačevanje prispevkov za 
socialno in zdravstveno zavarovanje. 
Posebej pa se želim zahvaliti za vaše 
veliko zaupanje in velikodušnost, za 
molitve in razumevanje. Tako sem 
hvaležen za vso duhovno podporo, za 
pogovore in vsakršno pomoč. S temi 
besedami zahvale vas vabim, da bi vsak 
na svoj način iskali pota evangelizacije in 
se zmogli dobremu Bogu zahvaljevati 
prav za vse, tudi za razne preizkušnje, ki 
naj nam pomagajo k še večjemu 
zaupanju v dobrega Boga.  
 

msgr. Alojzij Cvikl DJ nadškof metropolit 
 



SLOVENSKI BOGOSLOVCI IN 
BOGOSLOVNO SEMENIŠČE V 

AKADEMSKEM LETU 2020/2021 
V Bogoslovnem semenišču v Ljubljani 
smo 27. septembra 2020 začeli novo 
bogoslovno leto z obiskom treh škofij 
mariborske metropolije, kjer nas je 
sprejel ordinarij oz. škofijski 
upravitelj. Glavni namen našega 

srečanja in romanja je bilo srečanje s 
škofi škofij, našimi pastirji, ki so nam, 
vsak zase, realno predstavili stanje v 
posamezni škofiji. Tako smo se tudi 
izven bogoslovja povezovali in rastli v 
občestvu bogoslovne skupnosti, 
tokrat skupaj z našimi pastirji.  
S 1. oktobrom 2020 smo začeli 
študijsko leto na Teološki fakulteti v 
Ljubljani. Kljub temu da bo leto zelo 
nepredvidljivo, poskušamo storiti vse, 
kar je v naših močeh, da delujemo 
čim bolj normalno v teh 
spremenjenih razmerah zaradi 
koronavirusa. Iz propedevtičnega 
letnika je v Bogoslovno semenišče 
vstopilo 7 novih bogoslovcev. V 
Šmarju pri Jelšah smo začeli drugo 
leto delovanja propedevtičnega 

letnika. V propedevtični letnik so 
vpisani 3 propedevti: 1 iz ljubljanske 
nadškofije in 2 iz mariborske 
nadškofije.  
Vseh škofijskih bogoslovcev je 22. Od 
tega v Bogoslovnem semenišču v 
Ljubljani biva 20 bogoslovcev iz petih 
škofij (celjska škofija nima bogoslovca), 2 sta na 
študiju v Rimu. V semenišču biva: 11 
ljubljanskih bogoslovcev, 5 
mariborskih bogoslovcev, 3 koprski 
bogoslovci, 2 novomeška bogoslovca, 
1 murskosoboški bogoslovec, 0 
celjskih bogoslovcev.  

Peter Kokotec- ravnatelj 

------------------------------------------
OB SMRTI MARJETE REBERNIK 
iz Kozjega vrha so darovali za 
svete maše: Žnidarjevi -1; hčerka 
Magdalena z družino -1; Danica in 
Stanko Vivod - 1.  
Hvala za darovane sv.maše. 
 

V času razglasitve epidemije- 
drugi val, ste za župnijo 
Dravograd darovali 73 €. Hvala 
vsem, ki prinašate svoj dar.  
Morda spodbuda tudi drugim v 
ostalih farah? 
 

Ob kvatrni nedelji (zadnja v septembru) 
ste za bogoslovje in semenišče 
darovali: Dravograd 70 €,   
Ojstrica 22 €, Šempeter 57 €, 
Šentjanž 43 €. Libeliče – 57 €; 
Črneče- 22 €. 
 
 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc.si 

  

mailto:igor.g@rkc.si

