
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 24.novembra do 1.decembra 2019 

 
 

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 – 18.obl.     
L –  † ANA in PAVEL VIDERMAN     
O – † JULIJANA PLANŠAK    

  

 Ponedeljek 
25.november     

 
16.00 
18.30 
20.00 

Teden KARITAS 
DSČ – PO NAMENU      
D – † IVAN, KATARINA, ŠTEFAN in IVANA VERHNJAK 

Srečanje dveh PZ –Dravograd in Slovenj Gradec v SG  

Torek 
26.november 

  

17.00 
18.00
18.30 

Ema – PO NAMENU 
Č – PO NAMENU     
D – † BORIS GREBENC - osmina     

Sreda 
27.november 

Modest in 
Virgil, ap. 

7.30 
 
 

18.00 

D – † JOŽEFA LESKOVEC – 30.obl. in SOR.  
Vabljeni h gledanju in sodelovanju na Dobrodelnem koncertu Karitas v 
Celju na TV SLO 1. 
Č –  † starši FERDINAND in MARIJA MUŠ ter VID FILIP 

Četrtek 
28.november 

    

16.30
18.00
18.30 

seja ŽPS Črneče 
Č – PO NAMENU  
D – PO NAMENU    

Petek 
29.november   

7.30 
16.00 

D – PO NAMENU  
L – † FRANC PŠENIČNIK (Oskrd) in pri hiši pomrli                                   

Sobota 
30.november 

Andrej, 
apostol   

 
 

10.00 
18.30 

Adventna delavnica v Šempetru ob 10.00 in Šentjanžu ob 16.00 – starši + otroci  
(s seboj imejte svečke, ostalo bo pripravljeno) 

Č – † JOŽE FERK – 24.obl. in FRIDA – 29.obl. ANTONIJA – 50 obl. in IDA     
D – večerna nedeljska maša: † ANA DOLINŠEK – 29.obl.     

 

PRVA 

ADVENT-

NA 

NEDELJA 

 

Nedelja 

Karitas  
 

1.december 

   

 
8.00 

 
 

8.00 
9.30 

 
9.30 

10.00 
 
 

11.00 

                  Pri mašah blagoslov adventni vencev 
ŠT – † PAVEL KAC (druž.Poplaz)  
        † MARIJA BART VOŽIČ   
        † ŽUMROVI  
L – † ZORA DROFENIK  
ŠP –  † IVAN BERDNIK in MARIJA – 10.obl. - r     
          † VLADO REPAS - osmina 
D – † družina MERZEL  /sprejem  ministrantov/ 
Č – Andrejeva lepa nedelja: † FLISOVI, VRHOVNIKOVI in CIGALOVI starši 
       † ŠTEFAN SKUTNIK 
       † FRANC HEBER, PRAPREKOVI in ENCIJEVI      
O – † JOHANA RAČNIK     

Misel ob nedelji Kristusa Kralja: 
Današnji praznik nas postavlja pred 
vprašanja: Kdo je naš kralj? Komu se v 
življenju klanjamo? Komu služimo? Ali je to 

Kristus Križani, ki je za nas trpel in umrl? Ki 
nam je odprl nebesa? ''O Kristus Kralj, bodi 
naša pot v življenje, tisto večno, ki nam ga 
poklanjaš. Amen''! 
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MISEL nedelje Kristusa Kralja 
Zadnja nedelja cerkvenega leta je in nosi 
ime nedelja Kristusa, Kralja vesoljstva. 
Pa je Kristus resnično naš Kralj? Tako 
blizu je, tukaj je, a hkrati mnogokrat tako 
daleč. Podarja se nam, ljubi nas, mi pa 
mu ne pustimo vstopiti. Ne čakajmo 
predolgo, že danes se mu zaupajmo in 
odprimo košček srca, da zažari v nas 
njegova luč. 
 

Če je Jezus bil, kakor je res bil, pravi 
človek, ni mogel ostati brezbrižen ob 
privlačni zamisli, da bi ga postavili za 
kralja. Toda v njem je bila močnejša 
zavest o njegovi poklicanosti, o 
njegovem poslanstvu: privesti može in 
žene do tega, da bodo častili edinega 
Boga in samo njega. Le kako bi mogel, 
še naprej govoriti ljudem: »Ne morete 
služiti Bogu in denarju« (prim. Mt 6,24), če 
bi pristal na to, da sede v fotelj, iz 
katerega bi gledal, kako se pred njim 
upogibajo kolena? 
Ampak postati kralj je tako mikavno! 
Če bi imel v rokah oblast, ali ne bi bilo 
lažje doseči, da bi ljudje sprejeli 
njegovo sporočilo? Z dobro izurjeno 
vojsko ob sebi, ali se ne bi takoj 
povečalo število njegovih učencev? Ali 
z mečem v roki ne bi bilo njegovo 
sporočilo bolj prepričljivo? 

Ne, Jezus ni izbral te poti! Res je 
privolil, da ga Pilat imenuje »kralj« in 
se je priznaval za kralja – o tem ni 
dvoma. Toda šele tedaj, ko ni bilo več 
nobene nevarnosti, da bi ga postavljali 
nasproti Bogu, in ko nihče več ni mogel 
dvomiti, da izpolnjuje Očetovo voljo, ki 
jo je sprejel v dramatičnih trenutkih na 
vrtu Getsemani. 

''Tisti čas so se voditelji ljudstva norčevali  
iz Jezusa in govorili: »Druge je rešil,  

naj reši sebe, če je on Božji Mesija in Izvoljenec.«  
Posmehovali so se mu tudi vojaki;  
pristopali so in mu ponujali kisa.  

Govorili so:  
»Če si judovski kralj,  
reši samega sebe.«  

Nad njim je bil tudi napis:  
›Ta je judovski kralj.'' 

 
(Lk 23,35–38) 

   

   

 



 

 
              

   Teden Karitas spodbuja vse k 
čuječnosti in srčnosti. 
Po pomoč je prišla lepo urejena gospa. 
Prostovoljci, ki so delili hrano, je niso 
poznali in zavrnili pomoč s pojasnilom, 
da glede na svoj položaj pomoči ne 
potrebuje. Prosilka se je ujezila, se prijela 
za lase in snela lasuljo. Vsi so ostrmeli, ko 
je začela pripovedovati, kako se že nekaj 
časa bori z rakom in ji ob vsem zmanjka 
za preživetje ... 
To je ena od zgodb, ki jih je nanizala 
Lidija Jerebic na seminarju Karitas v 
Stični. Kako pomemben je tenkočuten in 
srčen pristop, ko se srečujemo z ljudmi v 
stiski! Slovenska karitas poleg materialne 
pomoči ponuja tudi socialnovarstvene 
programe. Z dobrodelnim koncertom Klic 
dobrote, ki bo letos 27. novembra v 
dvorani Golovec v Celju, vsem odpira oči 
za potrebe ljudi v Sloveniji, zbrana 
sredstva pa namenijo predvsem 
družinam v stiski. 
Prisluhni 
»Pri našem delu naj bi se vsak vprašal: 
Kako bi v konkretni situaciji ravnal 
Jezus?« jasno in kratko povzame način 
delovanja vsakega kristjana, toliko bolj 
sodelavca Karitas, Cveto Uršič, generalni 
tajnik Slovenske karitas. »Do vsakega 
človeka, ne glede na to, ali je bil star ali 
mlad, Jud ali tujec, moški ali ženska, 
bogat ali reven, je bil Jezus spoštljiv, 
sočuten, pomagal mu je in – kar je tudi 
za nas pomembno – znal je poslušati.« 
Jezus je apostolom rekel: »Dajte jim vi 
jesti!« (Mr 6,37) in jih poslal, da 
pogledajo koliko hlebov imajo. Papež 

Frančišek poudarja, da zavzemanje za 
uboge ni dejavnost, ki bi bila privesek 
evangeljskega oznanila, ampak dokazuje 
realizem krščanske vere. Ob tem pa 
opozarja pred pretiranim aktivizmom, ko 
je v ospredju učinkovitost, zmanjka pa 
prostora za resnično ljubezen. »Spodbuja 
nas, da moramo biti misijonarji, da 
gremo med ljudi in vsakomur 
prisluhnemo, mu pomagamo, ga tudi 
branimo. Z drugimi besedami, 
sprejemamo ga kot celovito osebnost, ki 
potrebuje materialno, psihosocialno in 
duhovno podporo.« 
(iz Družine v tednu Karitas) 
 

SVETA CECILIJA – zavetnica 
cerkvenega petja 

V petek 22. novembra je godovala sv. 
Cecilija, zavetnica cerkvene glasbe in 

cerkvenih pevcev. Ob njenem godu se 
lepo zahvaljujem vsem, ki skrbite za redno 
prepevanje po naših župnijah. Zahvala 
organistom, zborovodjem in vsem 
cerkvenim pevcem za zvesto in zavzeto 
prepevanje pri našem skupnem 
bogoslužju. Naj vam sv. Cecilija navdihne 
še mnogo dobre volje, da bo iz vaših ust 
slišati še veliko lepih in ubranih melodij 
Bogu na čast, našim župnijskim 
občestvom pa v veselje, zadovoljstvo, 
zveličanje. Hvala. Bog blagoslovi Vaše 
delo.  

 
 Za duhovno rast 
 



SREČANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV 
Preteklo nedeljo je bilo srečanje 
zakonskih jubilantov v Dravogradu. 
Prijavilo se je 13 parov, a sta dva para 
odpovedala zaradi bolezni. Prijetno 
druženje smo nadaljevali s skupnim 
druženjem in kosilom pri Križu. 

 
    
 

 

 
 
   

 Šempeter: ANŽEJ KRESNIK 
                   LUKA ZAJAMŠEK, BRINA KRASNIK    
                              
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Šempeter: + VLADO REPAS  
 
 

 

 
 
Ni bilo poroke. 
 
 
 

 

 
 
 

 V pisarni ali v zakristiji že lahko dobite 
Pratiko za leto 2020. Cena 5,90 €. 
  Priskrbite si 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.  
Danes bomo zbirali prijave za našo adventno 
akcijo MARIJO NOSIJO.  

 Prihodnjo nedeljo ste vabljeni na prvo 
adventno nedeljo na Zvezdni pohod iz 
Dravograda (oz.Labota) v Šentpavelski 
samostan. Se kdo pridruži pohodnikom? 
Začetek pohoda iz Dravograda je ob 
11.30, iz Labota ob 13.00. Molitev v 
samostanu je po prihodu. Po molitvi 
okrepčilo. Priporočeni prispevek je 5 €.  
 

  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.  
  
 

 
 Sodelavci Karitas tudi letos pripravljajo 
ADVENTNE VENČKE. Radi jih kupite pred 
mašo, da tako pomagate članom k zbiranju 
denarja za potreb, ki jih nikdar ne zmanjka. To 
je namreč eden od virov, s katerim zbirajo 
denar za svoje projekte in pomagajo ljudem. 
 

 

 V tem tednu Karitas bodo člani sodelovali 
pri svetih mašah. 
 

Preteklo nedeljo, ko je bil v vseh župnijah 
ofer za škofij (ogrevanje) ste darovali takole: 
Črneče: 37 €; Sv. Križ 15 €; Libeliče:43  €; 
Dravograd: 200 €,  Šentjanž: 69 €; Šempeter: 
82 €; Ojstrica: 32 € 
  

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

 

 
 Oznanila 
 
 

 
 Kristjani so postali 
 

 
 Umrli so 
 

  Poročili so se 
 


