
MAŠNI NAMENI  župnij  PZD/ od 15.novembra do 22.novembra 2020 
  

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  

 

  Ponedeljek 
16.november 

  Marjeta Škot.    

  
18.00 
18.30 

  
Č – PO NAMENU    
D –  † GABRIJELA PUŠNIK – osmina (prenos maše po FB)                             

Torek   
17.november  

   Elizabeta Ogr. 

  

? 
 

D – PO NAMENU                

Sreda   
18.november  

   Posv. bazilike 
Petra in Pavla 

 

? 
16.00 

 

D –  ZA ZDRAVJE   
Č –  ZA ZDRAVJE PRI HIŠI               

Četrtek   
19.november     

 18.00 
 ? 

Č – ZA ZDRAVJE PRI HIŠI                              
D – PO NAMENU                                 

Petek   
  20.november   

 9.00 
? 

Križ – PO NAMENU               
D – † ANTON SEKOLOVNIK – obl.                   

Sobota   
  21.november 

Darovanje 
Dev.Marije   

 

11.00 
18.30 

 

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

  
KRISTUS 

KRALJ 
 

22.november  
Sv.Cecilija, muč 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00  

Č – † CVETKA KOVAČIČ – 18.obl.               
ŠT – † JOŽE KRIŽAN – r  /    † CECILIJANAGLIČ, IVAN in BOJAN - r  
ŠP – † ŠTEFAN OŠLOVNIK – 4.obl. - r   
D – † MARJETA REBERNIK – osm. /  ŽIVE IN RAJNE CERKVENE PEVCE   
L – za blagoslov in razsvetljenje otrok, vnukov in njihovih družin   
O – † KRESCENCIJA ČERU - osmina   

          

 

 
Jezus nas ne prosi, naj njego-

vo milost shranimo v trezorju, temveč 

hoče, da jo uporabimo v korist drugih 

- tako rastejo njegovi darovi.  

Je, kot da bi nam rekel: 

»Tukaj imaš moje usmiljenje, mojo 

nežnost, moje odpuščanje: Vzemi jih 

in jih zavzeto uporabljaj!«  

In mi, kaj smo napravili iz 

tega? Koga smo s svojo vero po-

tegnili za seboj? Koliko ljudem smo 

dali upanje, izkazali ljubezen?  
V vsakem okolju, tudi na naj-

bolj oddaljenem in najbolj nepri-

jaznem kraju, lahko napravimo 

talente rodovitne. 



Štev. 45     15.november  2020  

 
POMEN BLAGOSLOVLJENE VODE  
Blagoslovljena voda odganja prisotnost 
in namene hudobnih duhov. 
Škropljenje in še posebej križanje z 
blagoslovljeno vodo je zelo močno in 
sigurno orožje proti hudičevim napadom. 
Če je že naša skromna molitev močna in 
obvlada kakšen napad je očitno, da ta 
moč postane močnejša, če se ji pridruži 
še blagoslovljena voda, ki je dobila 
poseben blagoslov in moč Cerkve. 
 PREGANJANJE HUDIČA Hudič sovraži 
blagoslovljeno vodo zato, ker je njena 
moč nad njim. On ne more dolgo bivati 
na mestu niti poleg osebe, ki se škropi z 
blagoslovljeno vodo.  
 SVETE DUŠE HREPENIJO PO NJEJ. Samo v 
vicah more človek razumeti kako neka 
siromašna duša goreče čaka na 
blagoslovljeno vodo. Če želimo imeti 
četo zagovornikov, poskušajmo razumeti 
njihove prošnje in ne pozabimo nanje, ko 
smo poleg steklenice blagoslovljenje 
vode. Svete duše, ki so bliže Nebu je 
potrebno pokropiti z eno samo kapljico 
blagoslovljenje vode, da se osvobodi 
njihova prikovana duša.  
 

 
 ODPUŠČANJE LAHKIH GREHOV  
Zato, ker je blagoslovljena voda ena od 
cerkvenih zakramentalov, ona odpušča 
lahek greh. Varuj svojo dušo prelepo , 
čisto v Božjem očesu, pozorno napravi 
križ na sebi govoreč: »S TO 
BLAGOSLOVLJENO VODO IN TVOJO 
PREDRAGOCENO KRVJO, ME OPERI 
GOSPOD, VSEH MOJIH GREHOV!« 
(Poškropi na vse 4 strani sveta)  
BLAGOSLOVNA MOLITEV HIŠE    
-Obišči, Gospod Bog, našo hišo in oddalji 
od nas vse hudičeve zasede, pošlji svoje 
svete angele, da nas varujejo v miru in 
Tvoj blagoslov naj pride na nas in vedno 
ostane z nami. Po Kristusu Gospodu 
našemu. Amen. 
-Gospod Jezus Kristus, ki si zapovedal 
svojim apostolom, da zaželijo Tvoj mir 
vsem, ki so živeli v hišah v katere so 
hodili; posveti , prosimo Te, tudi to hišo 
in vse, ki v njej prebivajo, po tej naši 
ponižni molitvi, polni zaupanja. Izlij na to 
družino svoj blagoslov in mir. Naj pride 
nad njo rešitev, kakor je prišla v Zahejevo 
hišo, ko si Ti vstopil v njo. Zapovej svojim 
angelom naj bdijo nad njo, da varujejo in 
odganjajo vsak hudičev vpliv. Podeli 
vsem, ki živijo v tej hiši, milost, da ti 
bodo všeč, da bodo živeli krepostno, 
tako da zaslužijo ob svojem času, biti od 
Tebe sprejeti v Večni dom na Nebu. Po 
Kristusu Gospodu našemu. Amen. 
 

Vsi, ki imate doma blagoslovljeno vodo, 
ne varčujte z njo, ne imejte jo za okras, 



namenjena je, da se koristi, da vam 
pomaga, da vas zaščiti. Prekrižajte se in 
molite: VERO, OČENAŠ,ZDRAVO MARIJO, 
SLAVA OČETU in to zgornjo molitev. 
Poškropite sebe,svojo družino, svoj dom, 
dvorišče... IN NE BOJTE SE! 
 

Učinki blagoslovljene vode 
a) Odpušča lahke grehe. To je najbolj 
znamenito od vseh učinkov, ker direktno 
deluje na posvetitev naše duše. Sveti 
Tomaž Akvinski pravi o tem :«Na tri 
načine neke stvari delujejo na 
odpuščanje lahkih grehov; 
1.z izlivanjem milosti – tako se odpuščajo 
pri Svetem obhajilu, Bolniškem 
maziljenju in v vseh zakramentih Nove 
zaveze, 
2. po znakih kesanja-splošna spoved, 
trkanje na prsi, molitev Gospodova, ko v 
njej molimo » odpusti nam naše dolge«. 
3. pri blagoslovih- pri stvareh ki so znak 
spoštovanja Boga in Božjih stvari, 
škropljenje z blagoslovljeno vodo. 
b) Odpušča časne kazni 
Po Zakramentu spovedi Božje Usmiljenje, 
odpušča vse grehe in večne kazni, 

zaslužene po smrtnem grehu. A vedno 
ostane časna kazen, za katero moramo 
zadovoljiti na tem svetu ali v Vicah. Ko se 
verniki škropijo z blagoslovljeno vodo, ali 
se križajo z blagoslovljeno vodo se jim 
delno odpusti časna kazen. Ta učinek 
blagoslovljene vode, glede na 
odpuščanje časnih kazni moremo prav 
tako nameniti dušam v vicah. Pri 
katoliških pogrebih se pred krsto namesti 
posoda z blagoslovljeno vodo, da oni, ki 
izkazujejo sožalje družini pokojnika, 
poškropijo telo in dušo pokojnika. Vsakič, 
ko verniki poškropijo z blagoslovljeno 
vodo grobove pokojnih, se jim olajšajo 
trpljenja. 
Papež Sveti Pij IX. je z Dekretom 1866 
podelil. sto dni odpustka vsakemu ki se s 
skrušenim srcem in klicem Presvete 
Trojice prekriža, pri tem izgovarjajoč:«V 
imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 
Amen«! Odpustek se lahko nameni za 
sebe ali za kakšno dušo v Vicah. 
c) Podeljuje milosti, da se lahko 
postanemo dovršeni in se rešimo. In tudi 
tisti, ki so pod smrtnim grehom, daje 
milost, ki jim da moči na poti k 
spreobrnjenju. 
d) Umika prisotnost in vpliv zlih duhov 
Škropljenje, še posebej križanje z 
blagoslovljeno vodo je močno in sigurno 
orožje proti napadom hudiča. 
Vsi, ki imate doma blagoslovljeno vodo, 
ne varčujte z njo, namenjena je da se 
uporablja, da vam pomaga, da vas 
zaščiti. 
 

Naj vam v obilju koristi. Zato si jo le 
priskrbite. Zagotovo jo dobite v cerkvi v 
Dravogradu. Stekleničko imejte s seboj.  

 



TEDEN ZAPOROV 
V tednu od 15. do 21. novembra 

bomo obhajali teden zaporov, ki 

letos nosi naslov »Združeni v zapori«.  
 

Teden zaporov krščanskim 

skupnostim ponuja molitveno 

literaturo s povabilom k molitvi za 

vse, ki jih zapor zaznamuje: za zaprte 

osebe in njihove svojce, za žrtve 

kaznivih dejanj in njihove skupnosti, 

za delavce in prostovoljce v zaporih 

in za kazenskopravni sistem.  
 

Povabljeni ste, da vsak dan tedna 

zaporov molite po namenu 

posameznega dne in se hkrati 

vprašate, ali lahko kot posameznik ali 

skupnost storite kakšno dobro delo za 

katero od skupin, za katere molite.  

 

OB SMRTI GABRIJELE PUŠNIK 
iz Mariborske c. v Dravogradu so 
darovali za eno sv. mašo: hči Elica 
z družino; vnuk Iztok z družino; 
vnuk Andraž; Anica in Oto 
Preglav; Zofija Mager; Berti in 
Marta Pečnik; družina Kladnik; 
Jasmina Klemen; sodelavci 
Upravne enote Dravograd; Morat 
Elza; Marjana Oblak; Ernestina 
Pušnik; druž.Dvornik iz Šmartna 
ob Paki; Lidija in Drago Verdnik.  
 

OB SMRTI SREČKA KREVH-a iz 
Viča so darovali za eno sv.mašo: 
brata Milan in Janez Krevh, 
družina Ferda Gnamuša;  
Hvala vsem za darovane 
sv.maše.  
 
  

V zadnjem tednu ste za župnijo 
Dravograd darovali 60 €. Hvala 
vsem, ki prinašate svoj dar.  
Morda spodbuda tudi drugim v 
ostalih farah? 
 

Še to: g.Ferdo Gnamuš iz Viča je 
župnijski knjižnici Dravograd daroval 
veliko svojih knjig, med drugim tudi 
vezane letnike Družine od leta 2001 do 
2019. Hvala za to velikodušnost.  
 

Šala: PRI ZDRAVNIKU – Dve starejši dami 

se vsako sredo srečujeta v čakalnici pri 

zdravniku. Nekoč je ena od njiju prišla šele 

naslednjo sredo. »Gospa Ivana, kje ste bili 

prejšnjo sredo?« jo vpraša druga. »Imeli smo 

obiske.« »Zdaj mi je pa odleglo. Bila sem v 

skrbeh, da ste morda zboleli.« 
 

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

  

mailto:igor.g@rkc.si

