
MAŠNI NAMENI  župnij  PZD/ od 22.novembra do 29.novembra 2020 
  

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   
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   

 

  Ponedeljek 
23.november 

      

  
18.00 
18.30 

 Teden karitas 
Č – † IVANKA PLEŠNIK      
D – ZA ZDRAVJE                                 

Torek   
24.november  

Vietnamski muč    

 
18.00  
18.30  

 
Č – † KRESCENCIJA ČERU - osmina 

D – † SREČKO KREVH - zadušnica (prenos maše po FB)              
Sreda   

25.november  
Katarina,muč.    

 

? 
18.00 

 

D – V ZAHVALO ZA ZDRAVJE od COVID-a    
Č – † IVANKA PLEŠNIK               

Četrtek   
26.november     

 18.00 
18.30 

Č – † IVANKA PLEŠNIK                             
D – † MIRKO MLAKAR in IVANA                                 

Petek   
  27.november 

Modest in Virgil   

 9.00 
18.00
18.30 

Križ – PO NAMENU               
Č – † FERDINAND in MARIJA MUŠ in SOR. ter VILI FILIP 

D – † MARJETA in IVAN KLANČNIK ter sestra MARINA in JURIJ STOPAR                   

Sobota   
  28.november   

18.00 
18.30 

Č – † INGA KOTNIK       
D –  † BREZOVNIKOVI STARŠI in bratje (prenos maše po FB) 

  
PRVA 

ADVENTNA 
nedelja 

29.november  
NEDELJA 
KARITAS 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00  

Č – lepa - Andrejeva nedelja: † ŠTEFAN SKUTNIK                 
ŠT – † ALOJZ in ANA TEMNIKAR – obl.  
ŠP – ZA ZDRAVJE  
D – V ZAHVALO za 40 letni srečen zakon in PRIPROŠNJA MARIJI     
L – † ALOJZ SAJEVEC    
O – † JOHANA RAČNIK    

       DUHOVNA MISEL: 

 

Posmrtno življenje je velika 

skrivnost, ki presega vse naše 

predstave. Ob koncu sveta bo človek 

sojen in pri poslednji sodbi bodo štela 

naša dobra dela do tistih, ki jih je svet 

izbrisal in pozabil. 

Današnji praznik nam pravi, 

da je Jezus Kristus kralj vesoljstva. 

Pri tem vsi vemo, da Jezus ni kralj v 

tistem običajnem pomenu besede, kot 

so zemeljski kralji in veljaki. 

 

 

 

Že v času njegovega 

zemeljskega bivanja, ko ga je ljudstvo 

hotelo postaviti za kralja, se je branil 

in odločno odklonil zemeljsko krono. 

Šele kot povzdignjeni je prevzel 

oblast.  

V današnjem evangeliju bomo 

srečali Kristusa kralja kot sodnika 

živih in mrtvih ob koncu sveta. 
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PRAZNIK KRISTUSA,  
KRALJA VESOLJSTVA 

Cerkveno leto se v Katoliški cerkvi 
sklene s praznikom Kristusa, Kralja 
vesoljstva, ki bo letos v nedeljo, 22. 
novembra 2020. 
Cerkev je Kristusa za kralja vesoljstva 
priznavala že v najzgodnejših 
veroizpovedih in s tem poudarjala, da 
ima Kristus kot Božji sin in Odrešenik 
sveta, zlasti po svojem vnebohodu, 
najvišjo čast in oblast nad človeštvom 
in zgodovino. 
Pomen praznika 
Božje kraljevanje pomeni dokončno 
izpolnitev človekovega hrepenenja po 
Bogu in željo, da bi mogel biti 
združen in povezan z Bogom. To 
kraljevanje je presežen Božji dar. Ob 
dovršitvi sveta se bo Kristusovo 
gospostvo z njegovim drugim 
prihodom razodelo v dokončnem 
odrešenju ljudi in v preoblikovanju 
ustvarjenega sveta. Drugi Kristusov 
prihod za kristjane ni razlog za strah 
in tesnobo, ampak predvsem povod 
za upanje, veselje in hrepenenje. 
Dnevi Kristusovega življenja nas 
spomnijo na Kristusovo darovanje za 
ljudi in njegovo poslanstvo na zemlji, 
praznik Kristusa Kralja pa na 

zgodovino odrešenja in (ne)vidno 
Božje delovanje v času. 
Zgodovina praznika 
Praznik Kristusa Kralja je leta 1925 
uvedel papež Pij XI. (1922–1939). 
Uvedbi praznika pogosto pripisujejo 
naslednji zgodovinski pomen: Cerkev 
je v obdobju totalitarizmov želela 
utrditi Kristusov kraljevski status in 
tako relativizirati prizadevanja 
režimov, ki so si lastili absolutno 
oblast nad človekom in stvarstvom. 
Pred drugim vatikanskim cerkvenim 
zborom (1962–1965) je obstajalo 
pričakovanje, da bo cerkveni zbor 
Kristusovo kraljestvo razglasil za 
dogmo Cerkve, vendar se to ni 
zgodilo. 

Po prenovi cerkvenega koledarja leta 
1960 je bil praznik Kristusa Kralja 
opredeljen kot praznik prvega reda. 
Papež Pavel VI. (1963–1978) je z 
motu proprijem Mysterii Paschalis 
leta 1969 praznik preimenoval v 
praznik Našega Gospoda Jezusa 



Kristusa, kralja vesoljstva in določil 
nov datum na zadnjo nedeljo v 
cerkvenem letu. S tem je poudaril 
eshatološki pomen te nedelje in jo 
razglasil za slovesni praznik. 
Poudarjena sta bila pomen in vloga 
Jezusa Kristusa kot osrednje 
osebnosti v cerkvenem letu, ki je 
tesno povezana z bogoslužnim 
koledarjem Cerkve. 

Vir: Katoliška Cerkev 

Teden Karitas 

(od 23. do 29. 11. 2020) 
Teden Karitas 2020 obeležuje 30 letnico 
organizirane Karitas v Sloveniji, 
nagovarjalo pa nas bo geslo: »Slišim te«, 
ki še posebej nagovarja v teh težkih 
časih.  
Nadškof Cvikl je ob tem povedal: 
»Letošnji teden Karitas bo drugačen, kot so bili 
dosedanji. Manj prazničen, pa bolj delaven. 
Vedno bolj se kaže, da ljudje v tem času 
negotovosti, strahu in nenehne grožnje 
potrebujejo psihosocialno pomoč. Z drugo besedo: 

iščejo nekoga, ki jih bo slišal in komur bodo 
lahko zaupali svoje težave. Malo je potrebno za 
povrnitev upanja: človeka je treba opaziti, ga 
sprejeti, mu prisluhniti, samo tako se bo počutil 
sprejetega, razumljenega in spoštovanega...«  
Tako je za vse nas vabilo, da se ustavimo 
in prisluhnemo drug drugemu. 

Naj se na tem mestu zahvalim vsem 
sodelavkam in sodelavcem naših 
Karitas v PZD za lepo in plemenito 
delo, ki ga srčno opravljate v 
dobrobit vseh, ki so potrebni 
pomoči. Hvala Vam za dobroto in 
ljubezen.  

 

SLIŠIM TE – PA TE TUDI 
RAZUMEM? 

V skupini so si pripovedovali 
zgodbo, ki je šla od ust do ust. 
Treba jo je bilo poslušati zbrano. 
Prvotna različica zgodbe je bila 
precej drugačna od končne. Zakaj? 
Nekateri udeleženci niso pozorno 
poslušali, drugi so kakšno 
podrobnost pozabili, eni so slišali in 
drugim posredovali tisto, kar jim je 
bilo bolj všeč, zanimivo, zabavno. 
Ob vsem tem je pripovedovanje in 
poslušanje motil tudi hrup. Pogosto 
se nam zgodi, da poslušamo, a ne 
razumemo. Pred seboj vidimo 
človeka, slišimo njegov glas, a ne 
dojamemo njegovega sporočila. 
Omenjenih šumov se lahko 
zavedamo ali ne. Lahko se jih 
trudimo odpraviti, lahko jih 
dopuščamo ali celo namerno 
povzročamo. Znati poslušati in 
slišati je dar. So ljudje, ki tega ne 
zmorejo: težko se vživijo v drugega, 
zato ne slišijo. Težko se približajo 
potrebam bližnjega. Nekateri pa 



nočejo poslušati. Morda jih odbija 
oseba ali jih vznemirja njen problem 
in se vsemu raje izognejo. A z nekaj 
truda se poslušanja lahko priučimo. 
Apostol Janez je Janez slišal, a 
preko šumenja voda in bobnenja 
groma je slišal nerazločno. 
Poskušal si je ustvariti neko 
podobo, ki pa je ostala nedoumljiva, 
nedokončna,skrivno-stna. Taka je 
tudi Božja govorica z nami, ki jo 
moramo vplesti v svoje življenje. 
Jezus nam govori v prilikah. Bog 
nam govori v dialogu in v našem 
srcu se mora roditi ljubezen. Tista 
ljubezen, ki se ne konča z lepo 
besedo, ampak v dejanju. V tem pa 
je tudi naš cilj, da s poslušanjem 
slišimo sporočilo, ki nas pritegne v 
dejanja iz ljubezni. 

           OZNANILA 
SVETA CECILIJA 
Danes je god svete Cecilije. Ob tem se 
v imenu vseh zelo zahvaljujem 
organistom (kjer je) in seveda pevcem, 
ki zvesto skrbite za lepoto bogoslužja v 
župnijah. Letos, ko se ne moremo 
normalno zbirati pri maši, se še toliko 
bolj zavedamo, kako pomembna sta 
petje in glasba pri bogoslužju. Ko se 
bomo spet lahko zbirali, zelo želim, da 
se pridružite še novi na vajah in tako 
poskrbite za našo župnijsko skupnost. 
HVALA torej VSEM, ki se s svojim 
glasom trudite lepšati naša bogoslužja.  
 

VEROUKA kot kaže, še nekaj časa ne 
bo kot običajno. Starši, potrudite in se 
posvetite katehezi, ki jo dobite po e-
pošti. Starši boste naredili daleč 
največ, če boste doma vpeljevali lepe 
krščanske navade in vsakdanjo 
molitev. 
- 

OB SMRTI KRESCENCIJE 
ČERU iz Ojstrice so darovali za 
eno sv. mašo: Branko Čeru z 
družino, Matjaž Čeru z družino, 
Marija in Klavdija Herman, 
Ivanovi, Srebnikovi 2; Unčevi 2; 
Tina Frank in Rok Nemec; Jože 
Matija in Sonja Polaner; Sadjarsko 
društvo Dravograd; Jože Plimon, 
družina Lorber;  
 

OB SMRTI JUSTINE ŠKRATEK   
so darovali za eno sv.mašo: Julka 
Merc; 
Hvala vsem za darovane 
sv.maše.  
 
  

DAROVI ZA CERKEV 
Hvala za darove, ki jih za potrebe 
župnije prispevate osebno, v nabi-
ralnik ali na TRR župnije. V tem tednu 
ste za cerkev darovali 25 € v 
Dravogradu. Na Ojstrici 15 €. 
Posameznikom hvala.  
Morda spodbuda tudi drugim v ostalih 
farah? 
 

V Dravogradu že lahko dobite Pratiko za 

prihodnje leto (6,50 €) ter Marijanski koledar 

3 €.  

Če kdo želi, to dostavim tudi na dom, le 

poklicati me je treba. Ali pa se oglasite v 

pisarni v času uradnih ur (z masko in 

upoštevanju odredbe NIJZ ) 
 
Šala: SREČA – Janezek na cesti ni bil 
previden in povozil ga je kolesar. »Fantič moj, 
danes imaš pa res srečo!« »Kakšno srečo 
neki, saj ste me povozili s kolesom!« »Že, že, 
ampak jaz sem strojevodja in po navadi vozim 
lokomotivo ...« 
 

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

  

mailto:igor.g@rkc.si

