
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 29.decembra do 5.januarja 2020 

NEDELJA 
SVETE 

DRUŽINE  
Pri mašah 

blagoslov 

otrok 

29.december 

8.00 
8.00 

 
9.30 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00  

Č – † ANDREJ GORINŠEK   
ŠT – † SUZANA ŠTUMPFL in MARIJA BOMBEK                 
         † IVAN STERMČNIK –r  
Križ – † MIMA KOGELNIK – 5.obl.      
ŠP – † MILKA VRHOVNIK          
D – †  FRANC GOLOB – 1.obl. in GRETA      
L – † MARIJA in IVAN KAUŠAK         
O – †   JOŽEF MATIJA  

  

Ponedeljek
30.december 

16.00 
18.30 

DSČ – ZA ZDRAVJE in V DOBER NAMEN  
D – V ZAHVALO IN BLAGOSLOV OB PRIHAJAJOČEM LETU   

Torek 
31. december 

Silvester. 
papež   

 
17.00 
18.00 

 
Ema – PO NAMENU   
 Č – † BOLKOVI in TONI    

Sreda 
1.januar 

Novo leto, 
dan miru  

 9.30 
11.00
18.00
18.30     

Č – † BANKOVI   
L – † MARIJA KRAMER – 23. obl. in PAVEL 
Č – † BARBARA CIMPERŠEK 
D – † MARIJA ŠIMON         

Četrtek 
2. januar 

   

17.30
18.00
18.30 

Molitvena ura za duhovne poklice 
Č – † IVANKA PLEŠNIK 
D –  ZA DUHOVNE POKLICE     

Petek 
3.januar     

9.00  
18.30 

Križ – † IVANKA PLEŠNIK  
D – † PAVEL MORI - osmina       

Sobota 
4.januar   

 17.00 
18.00 

ŠT – † TEREZIJA MOČNIK 
D – večerna nedeljska maša: † ZOFIJA KROTMAJER           

2.nedelja 
po božiču 

5.januar 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00  

Č – † KATARINA in UROŠ ŠTAFUNKO     
ŠT – † TEREZIJA KOTNIK – obl. in ČUBEJEVI                  
ŠP – † MARIJA VRHOVNIK         
D – † MARA BILIĆ – 30.obl. in NIKO ter MANDA        
L – † MARJETA DREN          
O – † MARIJA MORI     

Recept za srečno 

novo leto 
Vzemi 12 mesecev, jih skrbno očisti 

zagrenjenosti, zavisti, dlakocepstva in 

strahu ter razdeli vsak mesec na 30 

ali 31 delov tako, da bo vse skupaj 

zneslo natanko eno leto. 

 

 

Vsak dan posebej pripravi iz enega 

dela truda ter dveh delov dobre volje 

in humorja. Dodaj k vsemu temu tri 

zvrhane jedilne žlice optimizma, eno 

čajno žlico strpnosti, zrnce ironije in 

ščepec taktnosti. 

Dobljeno maso potem bogato prelij z 

ljubeznijo. Pripravljeno jed okrasi še 

s šopki drobnih pozornosti in jo vsak 

dan serviraj z vedrino. 

Naj Vam uspe!! 
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 NEDELJA SVETE DRUŽINE 
Otrok, zavzemi se za očeta na njegova 
stara leta, nikar mu v njegovem življenju ne 
povzročaj gorja.  
Tudi če mu pamet peša, bodi prizanesljiv,  
ne zaničuj ga, čeprav si na višku svoje moči,  
zakaj usmiljenje do očeta ne bo pozabljeno.  
Sir 3,12-14 
 

Govori Sveto pismo resnico? 
Dobro je, da si postavimo to vprašanje, ker 
moramo biti verni, ne lahkoverni. 
Kako ugotovimo, ali Sveto pismo govori 
resnico? 
Eden od načinov je, da gremo in 
pogledamo, ali se to, kar obljublja, 
uresničuje. 
Moje osebne izkušnje so mi to večkrat 
potrdile. In izsledek? 
Da, Sveto pismo govori resnico! 
Vsi vemo, kako težek problem so danes 
ostareli, ki ne morejo več sami  skrbeti 
zase. Poznam številne družine, ki so 
dobesedno čisto iztirjene zaradi ostarelega 
člana, ki leže v posteljo in v njej vegetira 
leta in leta. 
Resnično! Družine, ki so, čeprav z 
nečloveškimi napori in žrtvami, pomagale 
ostarelemu očetu ali  materi, Bog res 
blagoslavlja. 
Tiste družine pa, ki so spakirale in spravile 
od hiše ostarelega člana ali ga prisilile, da 
je prosil Boga, naj mu da umreti, da ne bi 
delal nadloge, so potem doletele mnoge 

nadloge. In če je šlo za denar, jim ni 
prinesel zadovoljstva. 
Bog ne plačuje ob sobotah, toda ko gre za 
ostarele in majhne otroke, nekaj 
akontacije le da. 

 
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

 

 Naj božični angel varuje Božjega 
otroka v tebi. Naj te varuje pred 
Herodom, ki se pojavlja tudi v tvojem 
okolju in hoče iz strahu izkoreniniti vse 
novo. Naj te ovije v varovalni plašč, da 
se boš na tujem čutil varnega. 
Naj te angel obvaruje vseh notranjih in 
zunanjih nevarnosti. Zavarovati želi 
tvoje notranje jedro, da se iz strahu 
pred odtujitvijo ne boš preprosto 
prilagodil in zgolj izpolnjeval 
pričakovanj drugih. Želi zavarovati tvoj 
pravi jaz, da se le-ta lahko razvije, da 
boš v resnici postal enkraten in 
edinstven človek, kakršnega si te je 
zamislil Bog. Angel te bo težko 
zavaroval pred udarci in žalitvami, 
vendar bo sredi tujega, sredi 
nerazumljenosti in zavračanj varoval 
tvoj pravi jaz. 
 

Po: A. Grün, Želim ti božičnega angela 
  

   

   

 



In rodila je sina, prvorojenca, ga povila 

in položila v jasli, ker v prenočišču zanju 

ni bilo prostora. (Lk 2,7) 

Jezus,vem da je praznik tvojega rojstva 

nastal v Rimu v 4. stoletju, da bi slavili 

prihod tebe kot  Gospodarja zgodovine, 

ne pa da bi se spominjali Betlehema. 

Vem, da je šele s Frančiškom Asiškim 

božič dobil podobo družinskega 

praznovanja ob rojstvu otroka. 

Vem, da tolikim ljudem pomeni božič 

samo draga darila in pretiravanje z jedjo 

in pijačo; otročjo versko sentimentalnost 

s sladkobnimi pesmicami, jaslicami in 

umetnimi božičnimi drevesci; svečano  

razsvetljavo, ki ne vodi v tvojo votlino, 

ampak v trgovine.  

Meni, Jezus, pa je ta tvoj praznik všeč 

tudi takšen. 

Praznovanje je iz leta v leto večje. Zdi se, 

da bi se svet rad oddolžil za tisto noč, v 

kateri te ni znal  sprejeti z dolžno 

pozornostjo. 

In to je zelo lepo. 

Da so ljudje, ki se slepijo, da je dovolj, če 

si dober samo za božič? 

Zame to ni pomembno.  

Bolje je delati dobro enkrat na leto kakor 

nikoli. Dobro je kakor sladkor; če ga 

pokusiš enkrat, se ti vzbudi želja, da bi ga 

spet in spet okušal. 

Hvala, Jezus, za praznik tvojega rojstva! 

MOLITEV OB STAREM LETU 
 

Gospod, oziram se na pot, ki sem jo že 
prehodil. Zahvaljujem se ti zanjo. Hvala 
za vse: za to, da sem, za življenje, za 
bližnje, za vse, kar sem dobrega prejel 
od tebe ali od ljudi, pa tudi za vse 
preizkušnje in bolezni. Obenem te 
prosim odpuščanja za vse žalitve in za 
vse, kar sem dobrega opustil.  
Gospod, mislim pa tudi na pot, ki je še 
pred menoj. Obe sta le del poti, ki se je 
začela in se bo končala v večnosti. 
Kakšna bo in kod bo vodila, ne vem. 
To veš le ti, zato jo polagam tebi v 
roke. Tebi, Gospod, ki si pot, resnica in 
življenje. Amen. 

 

29. december - Danes goduje  

Sv.TOMAŽ BECKET 

Rodil se je v Londonu najbrž leta 1118. 
Šolal se je pri avguštinskih korarjih, s 
sedemnajstimi leti pa je odšel študirat 
na pariško univerzo. Po vrnitvi v 
domovino je sprejel službo knjigovodje 
in se temeljito seznanil s pravnimi in 
davčnimi vprašanji kraljevine. Ko mu je 
bilo petindvajset let, se je srečal s 
canterburyjskim nadškofom 
Teobaldom, ki mu je omogočil študij 
prava v Bologni in Auxerru, nato pa ga 
je imenoval za svojega diakona. Kralj 
Henrik ga je ob nastopu svoje vladavine 
imenoval za kanclerja in v tej službi je 
pokazal izredne diplomatske 
sposobnosti ter globoko privrženost 
kroni. Po smrti nadškofa Teobalda leta 
1162  je postal canterburyjski nadškof 
in primas angleške Cerkve. Takoj po 
izvolitvi za škofa se je odpovedal 
kanclerski službi in pričel odločno 
braniti pravice in svoboščine Cerkve. 
Kralj Henrik II. je od njega pričakoval, 
da bo angleško Cerkev podredil njegovi 



vladarski oblasti. Tomaž se je temu 
odločno uprl, zato so ga 29. decembra 
1170 z meči pobili vitezi iz kraljevega 
spremstva, ko je bil na poti v njegovo 
stolnico.  
Tečaj Alfa – potreba po več 
Tečaj Alfa prihaja zaradi posameznikove 
potrebe po več. Vsak dan si zastavimo na 
tisoče vprašanj: kaj obleči, kateri jogurt 
pojesti, kakšno bo vreme, kateri meni 
izbrati pri malici, kaj je še treba kupiti, do 
kdaj je že treba vrniti knjige v knjižnico, 
kdaj je zadnji čas, da grem spat … V 
trenutku pomembna vprašanja, čez nekaj 
dni zagotovo že pozabljena. 
Obstajajo pa tudi vprašanja, ki nam vsake 
toliko malo rojijo po glavi, a jih preglasijo 
vsakdanje stvari … 
Pa vendar nam ta vprašanja, ki so tudi 
večja in pomembnejša, včasih ne pustijo 
spati. Zakaj sem tu? Kaj je smisel? Kam 
grem? Je življenje kaj več kot to? … Toda 
reeeeedko si vzamemo čas za razmislek o 
vsem tem. Zato obstaja tečaj Alfa. 
Gre za prostor, kjer si lahko zastavimo 
vsa velika življenjska vprašanja in 
razmišljamo o njih na glas – v varnem in 
odprtem okolju. Brez strahu, da bi ga kdo 
obsojal. 
Na Alfi je torej čas za debato, je čas za 
dobro hrano, je čas za pesem in smeh, 
čas za nagovor in iskrena vprašanja. Ker 
je v skupini zelo različnih ljudi z zelo 
različnimi zgodbami resnično zanimivo. 
Alfa je za vsakogar, ne glede na ozadje, 
prepričanje ali starost. 
Udeleženci po tečaju Alfa izpostavljajo 
dobro organizacijo, zanimive teme, 
sprejetost, prijetno počutje, spremembe, 

nova spoznanja, poglabljanje vere, 
skupnost, druženje, povezanost, 
prijateljstvo in notranji mir. To, kar si vsi 
želimo, a ne? Eden od udeležencev je 
celo rekel, da je Alfa nekaj, kar mora vsak 
kristjan enkrat dati skozi! Mislim, da se 
torej splača iti pogledat … 
Se vidimo na Alfi, 8. januarja ob 17:30 v 
Elizabetinem domu v Slovenj Gradcu.  
 
                              
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Črneče: + IVAN KOTNIK 
Dravograd: + IVAN BALIŠ  
Ojstrica: + PAVEL MORI    
 
 
 

 

 
 
 Naročnine v letu 2020 
Poskrbimo za krščansko redno branje. 
Naročnine lahko poravnate do  konca 
januarja. Družina – 112,42 €, Ognjišče – 
33,50 €;  Mavrica – 39,90 €; Božje okolje – 
26,40 €; Beseda med nami – 20,40 €; 
Magnificat – 55,80 €; #Najst –23,40€ 
    

  HVALA 
Vsem, ki ste poskrbeli za jaslice v naših 

župnijskih cerkvah. Hvala vsem drugim 

sodelavcem, zlasti pevcem. 
 Prihodnja številka bo polna 

statističnih podatkov za našo PZD. 

Običaj je, da pogledamo, kako smo 

preživljali leto in koliko statističnih 

podatkov je zanimivih za realno 

podobo naših župnij. 

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

 

 
 Oznanila 
 
 

 
 Umrli so 
 


