
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 17.novembra do 24.novembra 2019 

33. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  

17.november 

   

8.00 
 

8.00 
9.30 
9.30 

 
9.30 

11.00 
11.00 

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  

  

 Ponedeljek 
18.november     

 
16.00 
18.30 

Teden zaporov 
DSČ – † MARTIN OŠLOVNIK in URŠKA VAJKSLER    
D – † ROMAN ŠULER 

Torek 
19.november 

  

17.00 
18.00
18.30 

Ema: PO NAMENU 
Č – ZABERČNIKOVI 
D – † MILAN FERK - po maši srečanje katehetov PZD 
 ŠT – ob 19.00 - seja ŽPS Šentjanž   

Sreda 
20.november 

7.30 
16.00 

D – † CVETKA KOVAČIČ – 17.obl.   
L – † MATEVŽ KRESNIK - osmina                  

Četrtek 
21.november 
  Darovanje 

DeviceMarije 

17.00
18.00
18.30 
18.30 

D – Krstna priprava /starši+botri/ 
Č – † ANDREJ GORINŠEK  
D – † ŠTEFAN KRIŽNJAK – 8.obl. – po maši srečanje biblične skupine - vabljeni   
Križ – ZA ZDRAVJE 

Petek 
22.november 
Cecilija, muč.  

18.00 
18.30 

Č – ŽIVI in RAJNI CERKVENI PEVCI, druženje pevcev   
D – ŽIVI in RAJNI CERKVENI PEVCI, druženje pevcev  
                                  Duhovni vikend za 6.in 7.razred.   

Sobota 
23.november 

   

8.00 
17.00
18.30 

Č – PO NAMENU   
ŠT – † ELIZA SUHOVRŠNIK - r 
D – večerna nedeljska maša: † GRETA GOLOB - 1.obl. in FRANC GOLOB   

 
 

NEDELJA 
KRISTUSA 

KRALJA  
 

24.november 

   

8.00 
 
 

8.00 
 

9.30 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

ŠT – † ALOJZ in ANA TEMNIKAR – obl.  
        † JOŽE SGERM – 8.obl. – r   
        †  JOŽE KRIŽAN – 10.obl. - r     
Č – † stari starši KOTNIK – SIMON -18.obl. in ZOFIJA  
          ter starši MERIČNIK /MIHA -35 obl. in JULIJANA   
Križ – † ANIKA, VERONIKA in MIMA KOGELNIK ter KLANČNIKOVI   
ŠP –  † MILKA VRHOVNIK   
D – † JOŽE BALANT – 29.obl.     
L –  † ANA in PAVEL VIDERMAN     
O – † JULIJANA PLANŠAK    

MOLITEV:  
Gospod, vse kar nas obdaja je 

delo Tvojih rok. Ti si vse to ustvaril. Vse to 
si ustvaril s svojo Besedo. Vse kar je 
ustvarjeno je minljivo, vse doleti enkrat 
konec – smrt. Tvoja Beseda pa ostane na 

veke. 
 

Gospod, hrani nas s svojo Besedo 
in daj nam moči za hojo po poti življenja! 
Naj jo z veseljem odkrivajo tudi naši 
mladi, ki stopajo na steze življenja. Naj 
ne hodijo brez tebe skozi svoj čas. Amen! 



Številka 46        17. november 2019 
    
MISEL 33.NAVADNE NEDELJE: 

Nadvse zgovorno za današnji čas je 
drugo berilo 33. navadne nedelje, ki 
nam pravi: 
Bratje in sestre, sami veste, kako nas 
morate posnemati: kajti nismo med 
vami živeli neurejeno, tudi nismo zastonj 
jedli kruha pri nikomer, ampak smo 
trudoma garali noč in dan, da ne bi bili v 
breme komu izmed vas. Tega vam ne 
pravim, ker ne bi imeli pravice do tega, 
ampak zato, da se vam sami postavimo 
za zgled, ki naj bi ga posnemali. Kajti ko 
smo bili pri vas, smo vam dali tole 
navodilo: kdor noče delati, naj tudi ne jé. 

Slišimo namreč, da nekateri med vami 
živijo neredno, da nič ne delajo, ampak 
begajo sem ter tja. Takšne opozarjamo 
in opominjamo v Gospodu Jezusu 

Kristusu, naj v miru delajo in jedo svoj 
kruh. (2 Tes 3,7–12) 
 

Kdor veliko govori o nebesih, na 
zemlji pa bolj malo dela, ne govori o 
nebesih iz Svetega pisma. 
O nebesih, ki so neko novo mesto 
brez »žalovanja, vpitja in bolečine« 
(Raz 21,4), odprto za  tiste, ki so ga 
prizadevno gradili, premagovali 
žalovanje, vpitje in bolečine, ne z 
vzdihovanjem in sanjarjenjem, pač pa 
s srcem, polnim ljubezni, z znojem na 
čelu in z močjo svojih rok. 
Kdor veliko govori o nebesih, na 
svojem delovnem mestu pa velja za 
lenuha in zabušanta; kdor je vedno v 
prvi vrsti pri škofovih mašah in 
praznovanjih farnega zavetnika, 
doma pa pušča vse na ženinih 
ramenih; kdor ne izpusti nobenega 
škofijskega srečanja, nobenega 
zborovanja kakšnega gibanja, 
nobenega skavtskega izhoda, porabi 
pa dvojna študijska leta, da prileze do 
diplome, ne govori o nebesih, o 
katerih je govoril Jezus. 
Jezus, ki je imel tako naporne dneve 
zemeljskega življenja, da ni imel časa 
niti jesti. In v treh letih je postavil svet 
na glavo, ne da bi si privoščil luksuz, 
da bi kakšno leto pavziral. 
               Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

   

   

 



 

 
              

 
»Glejte, da se ne daste zavesti! Veliko 
jih bo namreč prišlo v mojem imenu … 
Ne hodite za njimi!« To so Jezusove 
besede, s katerimi nagovarja tudi nas. 
Daje nam jasne smernice in dejstvo je, 
da je takšnih, ki nas lahko zavedejo, v 
današnjem svetu mnogo. Se tudi mi 
damo hitro zavesti? Molitev in zaupanje 
v Božjo pomoč v takih situacijah je 
tista, ki nas lahko zagotovo reši pred 
napačno izbiro. 

  

                                Zgodba 
 Trdno veruj v Boga  
V neki družini je bil oče brezverec, mati 
pa je bila zvesta vernica. Imela sta hčer 
edinko. Dekle je kolebalo med materino 
vero in očetovo nevero. Mama je redno 
obiskovala cerkev, oče pa se je iz tega 
norčeval. Hči je imela oba rada. Ko je bila 
stara šestnajst let, je zbolela. 
Nekega večera sta ob njeni postelji vsak 
na svoji strani stala starša. Z njunih 
obrazov je razbrala, da se bojita 
najhujšega. Hčerka je z eno roko prijela 
očetovo roko, z drugo pa materino, in 
vprašala: »Ko bi sedaj umirala, kako naj 
umrem: v očetovi neveri ali v materini 
veri?« 
Oče se je jokajoč sklonil k bolni hčerki in 

dejal: »Dragi otrok, umri v materini veri, 
kajti moja nevera ti nič ne pomaga!« 
Hčerka je poslušala očeta in prosila Boga, 
naj ji nakloni dar vere, kakršnega ima 
mati. 
Vera je dragocena, ker se nanjo lahko 
opremo, ko odpovedo vse druge stvari v 
življenju. Ko ni več nobenih odgovorov, 

lahko najdemo odgovor v veri. Popolno 
temo nam lahko razsvetli luč vere. 
RUSTJA, Božo. (Povejmo z zgodbo). Ognjišče, 2017, leto 
53, št. 11, str. 33. 
 

Nasmeh nič ne stane… 

 
POTREBNA SPREMEMBA  
Neki novinar je vprašal Mater Terezijo: 
»Kaj bi po vašem mnenju morali 
spremeniti v Cerkvi?« »Vas in mene, 
dragi gospod!«  
 
PRAVIČNA KAZEN 
Policist ustavi duhovnika na kolesu in mu 
napiše kazen za vožnjo brez čelade. 
Duhovnik protestira: »Veste, saj ne 
potrebujem čelade. Z mano je angel 
varuh, ki me varuje.« Policist odvrne: 
»Potem boste pa plačali še 200 evrov 
kazni za vožnjo potnika na enosedežnem 
kolesu!«  
 
KITAJSKI ZID –  »Zakaj je kitajski zid 
svetovno čudo?« – »Ker so ga naredili 
Kitajci, pa vendar dolgo drži.« 

 
 Za duhovno rast 
 

https://revija.ognjisce.si/povejmo-z-zgodbo/14822-trdno-veruj-v-boga


    
 

 

 
 
   

 Dravograd: Zeja Matičko (krščena v Črnečah)   
                              

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dravograd: + Boris Grebenc  
Libeliče: + Matevž Kresnik 
 
 
 

 
 
Ni bilo poroke. 
 
 
 

 

 
 
 

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

 Prihaja adventi čas. Tudi letos vas vabimo 
da sprejmete Marijo v svoj dom in z molitvijo 
počastite Njo, ki je sprejela božjo ponudbo, da 
je tako soodrešila naš svet.  
Tudi Vi sprejmite Marijo in ji posvetite vsaj en 
večer svojo pozornost in ljubezen preko molitve 
in povezanosti z Njo.  
Prihodnjo soboto in nedeljo bomo zbirali prijave 
za našo adventno akcijo MARIJO NOSIJO.  

 Tudi letos nas vabijo na prvo adventno nedeljo na 

Zvezdni pohod iz Dravograda (oz.Labota) v 
Šentpavelski samostan. Se kdo pridruži pohodnikom? 
 

  Miklavž bo obiskal naše župnije in 
obdaril otroke. Med otroci bo na svoj 
predvečer godu 5.decembra. V Dravogradu 
ob 16.00 uri. Prijave zbiramo pri Anici Preglav 
kot vsako leto. Prispevek za darilo Miklavža 
znaša 10 €.  
Miklavž bo obiskal otroke tudi ob 16.00 v 
Črnečah in ob 18.00 v Libeličah.  
V Šentjanžu jih bo obiskal otroke v Šentjanžu 
ob 16.00.  
  
 

 Mariborski nadškof metropolit g. Alojzij 

Cvikl je na vse župnije naše nadškofije 
ponovno poslal tole prošnjo: »Kot vsako leto 

tudi letos vse župnike in upravitelje župnij 
prosim, da se na eno od nedelj v mesecu 
novembru pri vseh nedeljskih sv. mašah izvede 
t. i. »namenska nabirka«. Glede letošnje 

namenske nabirke smo vsem župnijam in 

duhovnikom poslali prošnjo za pomoč pri 
urejanju kotlovnice za ogrevanje zgradb 
Slomškov trg 19 in 20 (nadškofija, 
bogoslovje, kjer je Enota Teološke fakultete). 
Zato vas še enkrat prosim, da ljudem 

priporočite letošnjo namensko nabirko«.  

Tej nadškofovi prošnji bomo v naših župnijah 
PZD ugodili na današnjo nedeljo. Hvala vam 
za tudi tovrstno radodarnost. 
Bog povrni vsakemu in vsem. 
 

 

 Na praznik Zakonskih jubilantov se je 
prijavilo 13 parov. Povabil je bilo oddanih 85.  
 

Preteklo nedeljo prva v mesecu ste v 
nabirkah takole darovali: Črneče: 34 €; Sv. Križ 
29 €; Libeliče: 80 €; Dravograd: 132 €,  
Šentjanž:81 €; Šempeter: ? €; Ojstrica: 36 € 
 
 

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

 

 
 Oznanila 
 
 

 
 Kristjani so postali 
 

 
 Umrli so 
 

  Poročili so se 
 


