
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 3.novembra do 10.novembra 2019 

32. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  

10.november 

   

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 
9.30 

 
11.00 

 
11.15 

ŠP – zahvalna nedelja: † BRUDER  GUNTHER        
Č – † IVAN ČREŠNIK in JULIJANA POŠEK  
Križ – † GORINŠKOVI  
ŠT – zahvalna nedelja: † FRANČIŠKA BART - r   
D – † NEJC BREČKO   
Po maši srečanje s starši osmošolcev (za Dravograd, Črneče, Libeliče, Šentjanž) 
L – lepa nedelja: † I.n:  STANISLAVA PRILASNIK in pri hiši pomrli 
    II.n.: † starši  BOGOMIR in MARIJA KNEZ, brat PAVEL ter pri hiši pomrli   
O – † PETER MORI  / po maši seja ŽPS Ojstrica 

  

 Ponedeljek 
11.november 
Martin. škof       

 
16.00 
18.30 

Teden zaporov – vabljeni k molitvi v ta namen  
DSČ – † družina KORDEŽ   
D – † RUDI KALIŠNIK  

Torek 
12.november 

Jozafat  

17.00 
18.30 

Ema: PO NAMENU 
D – † ZOFKA ŠMON 
                                         ŠP – ob 19.30 - seja ŽPS Šempeter   

Sreda 
13.november 

Stanislav   

7.30 
8.00 

D – V DOBER NAMEN  

Č – † MAKS, FRANCKA, in MAKSI KOTNIK 
                   

Četrtek 
14.november 

   

16.00 
18.30 

L – † ANTONIJA VERNEKAR  
D – † FRANC LEBAR 

Petek 
15.november 
Albert Veliki,  

 18.00 
18.30 

Č – † LIPANOVI, AŽIJEVI in NABERNIKOVI 
D – † JOŽEFA FERENČAK  

Sobota 
16.november 
Marjeta Škots   

 
8.00 

 18.30 

Birmanski pripravniki  - skupno srečanje z nadškofom v Mariboru  
Č – † starši KRANER, ORNIK, ARNUŠ, ČAS in VOHL 
D – večerna nedeljska maša: † IVAN PUŠPAN – 2.obl.  

33. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  

17.november 

   

8.00 
 

8.00 
9.30 
9.30 

 
9.30 

11.00 
11.10 

ŠT – † ADOLF KRAJNC – 1.obl. - r 
        † MARIJA RAMŠAK – obl. in KAREL RAMŠAK  - r       
Č – † MARIJA LESJAK in MARINA  
Križ – † BANKOVI  
ŠP –  † IRENA VOGLIČ – 11.obl. in FRANCI REPAS - r 
         † ŠTEFAN OŠLOVNIK – 3.obl. - r  
D – srečanje zakonskih jubilantov: ZA ZDRAVJE v čast Srcu Jezusovemu     
L –  † ZORA DROFENIK    
O – † JOŽE OŠLOVNIK  

DUHOVNA MISEL: Bog ne 

pozna mrtvih. Zanj so vsi živi. V zadnjem in 
odločilnem vprašanju našega življenja potrdi 
Jezus še enkrat svoje poslanstvo: vstopiti od 
človeškega načina gledanja v Božji način 
gledanja, to pomeni gledati, presojati in 
delovati iz Božje perspektive.  

Božji način gledanja ne pozna smrti 
in daje konkretnemu življenju pred njo čisto 

drugačno težo, kot jo običajno dajemo mi.                              
Če Bog ne pozna mrtvih, ima to tudi za nas 
življenje spreminjajočo rušilno moč.  

Nova perspektiva spremeni naše 
življenje. To, kar zdaj delamo ali ne delamo, 
lahko gledamo z zaupanjem v življenje po 
smrti.  

Ta obljuba nas lahko spodbuja.                                          
                              FRANZ KÜBERL 



Številka 45        10.november 2019 
 

 ŽIVETI NA JEZUSOV NAČIN 
 

Iz Jezusovega ravnanja se lahko veliko 
naučiš o odnosih z bližnjimi, predvsem pa 
spoznaš, da bodo tvoji odnosi svetlejši in 
toplejši, če boš vanje povabil še tretjega – 
Boga. Kako je torej deloval Jezus? 
Jezus si je najbolj od vsega prizadeval za 
živ odnos z nebeškim Očetom. Vedel je, 
da je brezpogojno ljubljen in sprejet v 
Očetovih očeh, da mu popolno ljubezen 
lahko daje le Bog, človeška ljubezen pa je 
omejena in polna padcev, potrebna 
(za)upanja in odpuščanja. Tudi Jezusovi 
prijatelji so delali napake, celo zelo hude. 
Jezus je vedel, da ga bo Juda izdal in 
Peter trikrat zatajil, a ju je v trenutkih, ko 
so bili skupaj, imel rad in jima zaupal 
enako kot ostalim. Svojim prijateljem je 
dan za dnem kazal, kakšna je resnična 
ljubezen. Ta je vrhunec dosegla z njegovo 
daritvijo na križu, ko so se uresničile 
besede: »Nihče nima večje ljubezni, 
kakor je ta, da dá življenje za svoje 
prijatelje« (Jn 15,13). 
Jezusovi odnosi z bližnjimi so bili torej 
polni ljubezni, hkrati pa ne moremo 
mimo dejstva, da je Jezus v njih ostajal 
zvest svojemu Očetu in sebi – da je bil 
resnično svoboden. Kaj to pomeni? 
Nobenega dvoma ni, da je Jezus imel rad 
svojo zemeljsko družino, svojo mater in 
brate, a jo je, ko je prišel njegov čas, 
kljub temu zapustil. Prav tako je Jezus 

ljubil svoje prijatelje – apostole, a je 
hkrati ravnal neodvisno od njih. To so 
tudi oni le stežka razumeli in sprejeli, 
včasih se jim je morda zdel pravi čudak. A 
vendar je Jezus predano sledil svojemu 
poslanstvu, nalogi, ki jo je vanj od 
samega začetka položil njegov nebeški 
Oče, in pri tem ni iskal človeškega 
priznanja in odobravanja. 
Prisluhniti sebi in svojemu telesu, graditi 
odnose po Jezusovem zgledu, živeti v 
ljubezni, sprejemanju, odpuščanju, 
svobodno slediti Njegovemu klicu je 
zahtevna, a osrečujoča naloga za vse 
življenje. Sprejmeš izziv? 

Po: Rad te/se imam 

  
 

              

Gospod, 
tukaj 
pred 
teboj 
stojimo  
in se ti 
izročamo
. 
Ustnice, 
ki te molijo, naj tudi zunaj cerkve  
oznanjajo tvojo dobroto … 
Ušesa, ki so te slišala,  
naj te slišijo tudi po ljudeh,  
ki nam jih pošiljaš … 
Gospod, hvala ti,  
ker nas imaš rad in nas prejemaš. 
Amen. 

Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto C 
 

 
 Za duhovno rast 
 

   

   

 



Bog pa ni Bog mrtvih, ampak 

živih, kajti njemu vsi živijo. (Lk 20,38) 
Otroci nebes in vstajenja« niso redki 
izbranci, temveč so vsi možje in žene, saj 
je zveličanje, ki ga je prinesel Jezus za 
vsakega od nas. In življenje sinov 
vstajenja bo podobno življenju angelov 
(Lk 20,36), torej vse potopljeno v 
svetlobo Boga, vse posvečeno njegovi 
slavi, v večnosti, polni veselja in miru. 
Toda pozor! Vstajenje ni samo dejstvo, 
da bomo vstali po smrti, ampak je nova 
zvrst življenja, ki ga okušamo že danes, 
torej je zmaga nad ničem, ki jo že lahko 
okušamo. Vstajenje je temelj krščanske 
vere in upanja!  
Če ne bi bilo sklicevanja na raj in na 
večno življenje, bi krščanstvo bilo 
skrčeno na etiko in na življenjsko 
filozofijo. Nasprotno pa sporočilo 
krščanske vere prihaja iz nebes, je od 
Boga razodeto in gre onkraj tega sveta. 

 

Verovati v vstajenje je bistvenega 
pomena, da vsako naše dejanje 
krščanske ljubezni ne bo kratkotrajno in 
bi imelo namen samo v sebi, temveč da 
postane seme, ki bo vzklilo v Božjem vrtu 
in bo rodilo sadove večnega življenja. 
------------------------------------------------------  

 Zgodba 

Ni mi vrnila ljubezni 
Deklica se je igrala s svojo priljubljeno 
punčko. Pozorno jo je stiskala k sebi 
in ji govorila prijazne besede. Od časa 
do časa je pogledala k mami, ki je 
delala v drugem kotu dnevne sobe. 
Komaj je mama končala delo, je 
deklica stekla v njeno naročje in ji 
rekla: »Vesela sem, da si nehala 
delati. Rada te imam!« 
»O, hvala, moj otrok. Toda mislim, da 
si se tudi ti imela lepo, ko si se 
igrala.« 
»Ne, mama,« je odgovorila hčerka. 
»Trudila sem se, punčki sem govorila 
prijazne besede, a mi ni niti 
odgovorila. Rada jo imam, ona pa mi 
ljubezni ne vrača.« 

 

Otroške domislice pri maši 

(povzeto po Aleteia) 

• Moj mali sine je pri svojem prvem 

obhajilu pod obema podobama pogledal 
duhovnika v oči in mu žareče dejal: 
“Jezus je pa res dober!” Vsa cerkev je 
prasnila v smeh. 
• Neka deklica je pri maši kazala svoji 
mami opraskano koleno: “Mami, trpim, 
trpim podponcijem-pilatom.” Menila je, 
da je to primeren izraz za hudo bolečino. 



• Nečakinja je ob nabirki komentirala: 
“Najprej se dolgočasimo, potem pa 
moramo še plačati.” In potem ob 
pogledu na večno lučko pri tabernaklju: 
“Ko bo zelena, bomo lahko odšli?” 
• Triletna Klara je en teden po veliki noči 
gledala ogromnega Križanega in rekla: 
“Mama, to je pa hudo, duhovniku 
moramo reči, da so pozabili Jezusa sneti 
s križa, je vstal od mrtvih! Ali ni 
razumel?” 
 • Moja hčerka je za cvetno nedeljo 
prinesla od verouka risbico o velikem 
tednu. Vprašala me je, zakaj so na veliki 
petek, ob Jezusovi smrti, apostoli tako 
žalostni. Odgovorila sem ji, da zato, ker 
je Jezus, ki so ga imeli tako zelo radi, 
umrl. “Ampak saj je čez tri dni vstal od 
mrtvih. Tri dni ni tako dolgo.” Povedala 
sem ji, da oni tega takrat še niso vedeli. 
In kaj mi je odgovorila? “Dobro, ampak 
po dva tisoč letih bi to že lahko vedeli.” 
• Katehet vpraša otroke: »Če prodam 
svojo hišo, avto in ostalo premoženje ter 
dam denar Cerkvi, ali bom prišel v 
nebesa?«Otroci v en glas: »NE!«»Če vsak 
dan počistim cerkev, pokosim travo in 
vse pospravim, ali bom prišel v 
nebesa?«Otroci v en glas: »NE!« 
»Kaj pa moram narediti, da pridem v 
nebesa?«Iz zadnje vrste se oglasi mali 
Tonček: »Najprej moraš umreti.« 

 
    
 

 

 
 

   

 Ni bilo krsta v tem tednu.   
                              
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
Šempeter: Vasilij Kuzkin in Klavdija Pirnat 
Breznik (2.11.)  
          Želimo veliko sreče in blagoslova! 
 
 
 

 

 
 

 
 V pisarni ali v zakristiji že lahko dobite 
Pratiko za leto 2020. Cena 5,90 €. 
  Prav tako je možno nabaviti Marijanski 
koledar 2,50 €.  

 V soboto 16.11. gremo z birmanskimi 
pripravniki na skupno srečanje z 
nadškofom v Maribor. Starši – organizirajte 
se, da peljete poleg svojega otroka še 
koga s seboj.  
  

 Preteklo nedeljo prva v mesecu ste v 
nabirkah takole darovali: Črneče: 46€; Libeliče: 
52 €;  Dravograd: 106 €,  Šentjanž:70 €; 
Šempeter: ? €; Ojstrica: ni bilo maše; Vič – 131 € 

  
 

 Prihodnjo nedeljo 17.11.2019 bo vaša 
nabirka pri mašah namenjena za nadškofijo 
(ureditev ogrevanja). Bodite velikodušni. 
Škofija je še zelo v potrebi. Hvala vsakemu 
za dar. Bog povrni vsakemu in vsem. 
 

   Prihodnjo nedeljo bo v Dravogradu 

PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV 
v nedeljo 17.novembra v Dravogradu. 
Ob 9.30 uri. Vabila so dobili! 
 

Teden zaporov -»Kaj je zate svoboda, si ti 

svoboden?« traja do nedelje. V ta namen 

bomo molili pri delavniških mašah. 
 

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

Ni bilo pogreba v tem tednu. 

 
 Oznanila 
 
 

 
 Kristjani so postali 
 

 
 Umrli so 
 

  Poročili so se 
 


