
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 2.februarja do 9.februarja 2020 

 
SVEČNICA 

Gospo-
dovo 

darovanje 
  

2.februar 

 
8.00 
8.00 

 
9.30 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00  

Pri mašah blagoslov sveč 
Č – † MARIJA ČEVNIK         
ŠT – † MARIJA HARTMAN   
        † MUDAFOVI in RUDI KOJZEK 
ŠP – za žive in rajne članice 1.rože Živega rožnega venca                   
Križ – † KATARINA LIPOVNIK     
D – † JANEZ PETREJ – 30.dan /predstavitev prvoobhajancev Dravograd/            
L – † BOŠTJAN HAULE              
O –  † PAVEL MORI 

  

Ponedeljek 
3. februar 
Blaž. muč. 

 
16.00
18.30 

 
DSČ – † PAVEL MORI  
D – † ALOJZIJA AJTNIK – osmina /pri maši delitev Blaževega žegna/ 

Torek 
4.februar 

    

17.00 
18.00
18.30 

Ema – PO NAMENU   
Č – † FRANC TOVŠAK   
D –  † JANEZ DOLINŠEK in MARIJA 

Sreda 
5. februar  

  

7.00 
7.30 

 

Č – † BARBARA CIMPERŠEK 
D – † LENKO PROHART       (rekolekcija na Ravnah ob 9.30) 
ob 17.30 v Slov.Gradcu nadaljevanje tečaja ALFA 

Četrtek 
6.februar   

17.30
18.00
18.30 

Molitvena ura za duhovne poklice v Dravogradu 
Č – † FRANC TOVŠAK          
D – † IDA in ŠTEFAN PODERČNIK  in ZA DUHOVNE POKLICE  

Petek 
7.februar 
Prvi petek 

9.00  
18.30 

Križ – † KATARINA LIPOVNIK    
D – † JOŽE VALENTI   /po maši srečanje DRANEVA/         

Sobota 
8. februar 

   

11.00   
18.00
18.30 

L – † MARICA REBERNIK - osmina      
Č – † KONRAD FERK 
 – večerna nedeljska maša: † MATILDA SKRUBE             

PETA 
NEDELJA 

MED 
LETOM 

  
9.februar 

8.00 
8.00 
9.30 

 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00  

Č – † PAVEL KAC           
ŠP – † IVAN, MARIJA BOŽANK, MARICA FERARIČ ter IVANKA GNAMUŠ                     
ŠT – † STANISLAVA ZAJAMŠEK    
        † VALTER TROBEJ – 5.obl. /predstavitev prvoobhajancev/ 
Križ – † KATARINA LIPOVNIK      
D – † MAKSIMILIJAN ŽIGART             
L – † MARIJA  RAVNIK – 2.obl. in ŠTEFKA – 15.obl. ter JOŽEFA – 25.obl.               
O –  † JOŽE BOŽIČ in KORATOVI  

 DUHOVNA MISEL:  
Medsebojna srečanja napolnjujejo 

naše življenje s smislom. Evangelij nam 
govori o edinstvenem srečanju dveh 
oseb: starčka Simeona in prerokinje Ane. 
Vse svoje življenje sta čakala na 
izpolnitev božje obljube. In na današnji 
dan sta prepoznala v otroku božjega sina. 

Ali smo tudi mi sposobni pri 
poslušanju božje besede in prejemanju 

svetega obhajila prepoznati nevidnega 
Boga? 

Sveče, ki jih bomo blagoslovili in 
vzeli na svoj dom, so znamenje naše vere. 
Tako kot sveče nam vera v Jezusu 
Kristusu podarja luč in nas hkrati 
poživlja. Sveča ne gori, če ne umira, tako 
tudi kristjan ne sveti, če pri tem nenehno 
ne umira sam sebi, svoji sebičnosti! 

 
 



    Številka 5        2.februar 2020 

Bog je naša Luč 
Na svetovalnici Betanija sem najbolj 
vesel mladih ljudi, ki hočejo iz svojega 
življenja nekaj narediti. Običajno gre za 
mlade v raznih stiskah in preizkušnjah. 
Vsaka stiska odpira v človeku vprašanja, 
marsikatera pa pusti tudi določeno rano 
ali vsaj brazgotino. Brez dvoma pa so te 
rane najbolj globoke takrat, ko so 
povezane z njihovimi starši. Tako mi 
potrjujejo moja srečanja z njimi. 

In kako do tega pride? Rekel bi, da noben 
od staršev tega ne stori namenoma. Bolj 
ali manj njihovi starši tudi sami trpijo 
zaradi tega, ker ne prepoznajo, kdaj in 
kje so zgrešili svojega otroka, ki je zdaj že 
odrasel. Niso ga pretepali, ali ga 
zanemarjali. Nasprotno, nudili so mu vse, 
da bi uspel v življenju. On pa čuti, da ga 
ne spustijo v življenje. 
Otrok je za starše največji dar, ki ga lahko 
prejmejo v življenju. Je pravzaprav tako 
velik dar, da bi ga najraje obdržali zase in 
pri sebi. Želijo mu priskrbeti vse, kar rabi, 
celo prehitevajo ga v potrebah in željah. 

Ocenjujejo namesto njega, kateri študij 
mu bo odprl priložnosti za najboljšo 
zaposlitev. V mansardi mu uredijo 
stanovanje. Odrasel otrok pa čuti, da je 
na njem ogromno breme, ker so starši 
vso srečo in smisel svojega življenja 
stavili nanj. Ne upa tvegati koraka v svet, 
ker ne ve, kako bi to prenesli. 
Praznik darovanja Jezusa v templju oz. 
svečnica nam daje pomembno sporočilo. 
Otrok je za starše res največji dar, vendar 
ne z namenom, da si ga lastijo, ampak da 
ga v hvaležnosti izročajo v Božje roke. 
Najbolje, da to storijo ob rojstvu, preden 
se začnejo pretirano navezovati nanj. 
Navsezadnje ne gre le za enkratno 
dejanje, pač pa za odnos, ki daje prostor 
Bogu, da vstopi v otrokovo življenje in ga 
pokliče na posebno pot, ki je drugačna 
od poti staršev. 

Ko bomo na svečnico pri sveti maši 
prižigali sveče, se spomnimo besed 
starčka Simeona, ki jih je izrekel, ko je v 
naročju držal in gledal Njega, ki je »luč v 
razsvetljenje poganov«. Karkoli drugega 
postavimo v središče življenja, smo 
zgrešili, tudi če je to naš otrok. Jezus je 
resnična Luč, edini, za katerega je vredno 
živeti. Zato le prižgimo svojo svečo, pa 
tudi sveče naših otrok, da nam v družini 
ne zmanjka Luči.                            Luka Mavrič 



  SVEČNICA in DAN 
POSVEČENEGA ŽIVLJENJA 

V Katoliški Cerkvi 2. februarja praznujemo 
Jezusovo darovanje v templju ali svečnico. 
Prvotno ime praznika je bilo Marijino 
očiščevanje, kajti po Mojzesovi postavi je 
morala vsaka mati, ki je rodila sina, štirideseti 
dan po porodu priti v tempelj, tam darovati 
in se tako »očistiti«. Temu predpisu se je 
podredila tudi Marija, Jezusova mati. Ona je 
Jezusa spočela in rodila deviško, zato je 
obred očiščevanja ni obvezoval, vendar se 
mu je podvrgla. Kakor v vsem, se je tudi v 
tem pokazala za Gospodovo deklo in izpolnila 
Božjo postavo. 
Zapis o tem dogodku se v Svetem 
pismu nahaja v Lukovem evangeliju. 
Spomin na ta dogodek je prva Cerkev v 
Jeruzalemu obhajala že ob koncu 4. stoletja. 
Praznovanje je bilo zelo slovesno: obsegalo je 
procesijo, pridigo in mašo, sprva pa še ni 
imelo posebnega imena. Ko se je 
praznovanje širilo, je ime dobilo po srečanju s 
starčkom Simeonom in Ano v jeruzalemskem 
templju. V ljudskem praznovanju je stopilo v 
ospredje proslavljanje Kristusa, ki ga je 
Simeon v svojem hvalospevu imenoval »luč v 
razsvetljenje poganov«. Na besede starčka 

Simeona se sklicuje starodavni bogoslužni 
običaj blagoslavljanja sveč, ki se razvije v 
procesijo s svečami. O tem obredu poroča 
znamenita romarica Silvija v svojem spisu s 

konca 4. stoletja, ki se nanaša na Jeruzalem. 
Za Rim poročilo o tem obredu in procesiji iz 
ene cerkve v drugo obstaja iz časa papeža 
Sergija I. (687–692). 
Po obredu blagoslavljanja sveč »je praznik 
znan kot svečnica oziroma praznik luči. 
Hrepenenje po svetlobi je med prvobitnimi 
značilnostmi človeške narave,« piše slovenski 
etnograf Niko Kuret (1906–1995). Cerkev, ki 
je na ta dan uvedla blagoslov sveč in obhod z 
gorečimi svečami, je upoštevala človeško 
naravo in starodavno izročilo; šego je 
povzdignila v svet nadnarave, v cerkven 
obred: v njem je »luč« prispodoba Mesija, ki 
»razsvetljuje človeštvo«, mu razodeva smisel 
sveta in življenja. 
Bogu posvečeno življenje v Cerkvi 
S praznikom Gospodovega darovanja je 
povezano tudi redovništvo in Bogu 
posvečeno življenje v Cerkvi. Smisel in namen 
Bogu posvečenega življenja v redovni 
skupnosti lahko razumemo samo v veri. 
Redovniki se z zaobljubami k določenemu 
načinu življenja dajo celostno na razpolago 
Bogu in zato lahko tudi bolj svobodno in 
neovirano služijo bližnjim. 
Bogu posvečeno življenje je poleg službenega 
duhovništva in laiškega stanu poseben stan 
vernikov, ki je v Cerkvi navzoč vse od njenih 
začetkov.  
Redovnica, redovnik – duhovnik in redovni 
brat 
Dejavnosti redovnikov in redovnic so zelo 
raznolike, od oznanjevanja evangelija in 
vzgoje do skrbi za uboge.  
Kogar Bog pokliče, mu more v svobodi in 
ljubezni na klic svobodno odgovoriti. 
Redovnik ali redovnica v konkretni redovni 
skupnosti samega sebe z izpovedjo 
zaobljub čistosti, uboštva in 
pokorščine celostno izroči službi Bogu in 

ljudem. S tem izbere Kristusov način življenja, 
hodi za njim, z njim vse deli in se mu v 
ljubečem srečevanju pusti preoblikovati. 



Redovniki živijo v samostanski skupnosti. 
Vsakodnevno življenje, ki ga ob osebnem 
srečevanju z živim Bogom oblikujejo v duhu 
evangelija, delijo s sobrati oz. s sosestrami. 

Delajo lahko v samostanu, na posameznih 
področjih življenja Cerkve ali pa opravljajo 
delo v svetu. Vsak red ima posebno 
poslanstvo (karizmo) in z njim povezane 
prednostne naloge: ponekod je v središču 
molitev (kontemplativni), drugod 
oznanjevanje in vzgojno delo (apostolski), 
spet drugje pa delo na socialnem področju 
(karitativni). Člani moških redovnih skupnosti 
so po končani teološki izobrazbi večinoma 
posvečeni tudi v duhovnike, nekateri pa se 
odločijo, da bodo služili Bogu in ljudem kot 
redovni bratje.                                        Vir: RKC 
 

 

 IZ ZAPISNIKA seje Tajništva PZD 
Pretekli teden smo imeli sejo Tajništva PZD. 

Župnik Igor nam je najprej prebral dve 

nadškofovi pismi. V prvem pismu nadškof 

duhovnike spodbuja k razmišljanju in iskanju 

smernic za prihodnje pastoralno delo ter se v 

drugem pismu zahvali za namensko nabirko v 

mesecu novembru. Zbirali so za pokritje 

kotlovnice. Zbrali so skoraj 21tisoč €.  

Župnik Igor je predstavil skupino Draneva, ki 

jo želimo ustanoviti na nivoju naše PZD. V to 

skupino smo povabili ljudi, za katere vemo, 

da bi bili pripravljeni v župniji narediti nekaj 

več in s svojimi idejami poživiti naše skupno 

načrtovanje in delo. Prvo informativno  

srečanje  je bilo 11.12.2019. Iz vsake župnije 

smo povabili nekaj predstavnikov. Povabili 

smo gostjo Mileno Pačnik iz Pastoralne zveze 

Slovenj Gradec. Predstavila je strateški 

dokument, ki vsebuje strateški načrt. 

Potrebujemo smernice, da vemo, komu oz. 

čemu damo prioriteto. Strateški svet je 

namenjen temu, da to proučuje. Strateški 

načrt velja pet let, do največ deset let. Pri 

strateškem načrtovanju najprej poiščemo 

močne točke, nato šibke točke, potem naše 

priložnosti in tudi grožnje naše zveze. To je 

»swot« analiza. Takšno analizo bodo najprej 

naredili  v Dranevi in tako skupaj sklenili, 

katera področja so naša prioriteta. Delo se 

mora vrednotiti na pol leta in se tudi veseliti 

majhnih skupnih uspehov.  

Tajništvo je sprejelo sklep, da se skupina 

DRANEVA sreča v petek 7.2.2020 v 

Dravogradu.  

Tajniki pa imajo nalogo, da skličejo svoje 

ŽPS po župnijah. O datumu srečanja 

obvestijo g.župnika. Srečanje vodijo tajniki 

sami in se na srečanju dogovorijo, kakšen 

način volitev bodo imeli v župniji. Volitve 

novih članov bodo 22.marca. 
 

 

OZNANILA: 

Tudi letos prosimo da vsak birmanec 
prejme MOLITVENEGA BOTRA. V tem 
tednu se javite vsi, ki to želite postati 
letošnjim birmancem. Doslej se je 
prijavilo samo 5 molitvenih botrov. Zato 
še prosimo za prijave. 
 

 Duhovni vikend za osmošolce bo od 
14.-16.februarja 2020 na Homcu. 
 Predstavitev prvoobhajancev v župniji 
Šentjanž bo prihodnjo nedeljo 9.2.2020 
ob 9.30 v cerkvi v Šentjanžu. 
 

srečanje DRANEVA 7.2.2020 ob 19.15 v 
Dravogradu.  
 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc.

 


