
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 9.februarja do 16. februarja 2020 

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  

  

Ponedeljek 
10. februar 
Sholastika 

  

 
16.00
18.30 

 
DSČ – † PAVEL MORI  
D – † MILAN VAJKSLER in JAKOB KADIŠ  

Ob 19.00 -  v Črnečah seja ŽPS Črneče  

Torek 
11.februar 

Svet.dan 
bolnikov 

Lurška Mati 
božja    

 
17.00 
18.00
18.30 

 
Ema – PO NAMENU   
Č – † FRANC TOVŠAK     
D –  † ADOLF HAJNŽE – obl.  
           ZA ZDRAVJE in BLAGOSLOV  

Sreda 
12. februar  

  

7.30 
16.00 

 

D – ZA ZDRAVJE   
L – † CENIKA – 3.obl. in JOŽE MOČNIK  
ob 17.30 v Slov.Gradcu nadaljevanje tečaja ALFA 

Četrtek 
13.februar   

18.00
18.30 

Č – † BARBARA CIMPERŠEK            
D – † MARIJA JEROMELJ – zadušnica z osmino   
Ob 19.15 - sestanek DRANEVA /animacijska skupina/v Dravogradu  

Petek 
14.februar 
Valentin, 

muč. 

17.00
18.00
18.30 

ŠT – † MARIJA VRBAČ – 2.obl. 
Č – † KONRAD FERK 
D – ŽIVI IN RAJNI FARANI    /začetek duhovnega vikenda na Homcu za birmance)      

Sobota 
15. februar 

   

11.00   
18.30 

Č – † starši KAUFMAN  
D – večerna nedeljska maša: † ADOLF HAJNŽE – 6.obl.               

ŠESTA 
NEDELJA 

MED 
LETOM 

  
16.februar 

8.00 
8.00 

 
 

9.30 
 

9.30 
9.30 

11.00 
11.00 
11.00  

Č – † MAKS PLIMON - 29.obl. in mama IVANKA            
ŠT – † FRANC KAC - 10.obl. 
        † STANKO in TONČKA BUKOVC – obl. In TOMAŽ - r                   
        † MARJAN JEROMEL ml. - r 
ŠP – † MILKA VRHOVNIK 

        † TEREZIJA GNAMUŠ - obl. in DOLANČEVI      
Križ – † KATARINA in IVAN LIPOVNIK       
D – † VINCENC RUBHOF - obl. in RUBHOFOVI              
L – † MARIJA in JOŽEF RAVNIK, sestra ŠTEFKA in babica MARIJA                
O –  † starši KARNIČNIK - RAČNIK in SOR. 
Boštjan:  † JANEZ PETREJ     

 DUHOVNA MISEL:  
»Kako pridobiti res dobre člane ŽPS, s 
katerimi bo župnik lahko dobro 
sodeloval, je v veliki meri odvisno 

tudi od samega načina izbire 
članov«.(Priročnik za izbiro članov ŽPS 2020-

2025) 
 

 



    Številka 6        9.februar 2020 
 

VOLITVE NOVIH ČLANOV ŽPS - 
GRADITI ŽUPNIJSKO OBČESTVO 
Kaj kmalu bomo izbirali nove člane ŽPS 
po naših župnijah. Pravilna in dobra 
izbira bodočih članov ŽPS je zelo 
pomembna za uspešno pastoralno delo v 
prihodnjem obdobju. Posebej v naši PZD, 
ko že marsikaj povezujemo, združujemo. 
Zato bodo v prihodnje delavni, iniciativni 
ŽPS imeli vedno bolj pomembno vlogo za 
pastoralo teh župnij. Ko je nadškof 
Pogačnik prišel iz zadnjega koncila v 
Rimu je pomenljivo dejal:»Koncila niti v 
sto letih ne bomo vsega mogli izvesti.« 
Ko je govoril o ŽPS, ki so se v njegovem 
času ustanavljali, je dejal, da je bistven 
pogoj za živost ŽPS duhovno oblikovanje 
članov. Brez življenja po veri bo ŽPS le 
samoprevara in brez koristi. Koncil res v 
50 letih marsikje še ni zaživel. V življenju 
župnij ni prišlo do bistvenih sprememb. 
Čeprav so ponekod ŽPS z vključitvijo 
sposobnih laikov čudovito zaživeli, pa 
drugod životarijo. Ker ni bilo ozaveščenih 
in zavzetih laikov, marsikje načrtno delo 
ni preseglo nekih bolj ali manj 
provizoričnih sej in klepeta o sprotnih 
potrebah, zato ni bilo napredka v 
soodgovornosti laikov za župnije. Drugi 
delni razlog za neuspešnost je izbira 
članov. Premalo smo pazili na to, da bi 
med zveste in pobožne člane vključili tudi 
vsestransko versko razgledane člane z 
zdravim in zglednim družinskim 

življenjem, ki so sposobni tvornega in 
konstruktivnega sodelovanja, pa tudi 
vodenja sej. Škofje poudarjajo in 
spodbujajo, da naj sledimo idealu, da bi 
seje vodili izkušeni in razgledani laiki, ki 
se zavedajo, da so po krstu in birmi 
poklicani, da s svojimi talenti prispevajo 
svoj delež pri župnijskem življenju in 
odkrivanju najučinkovitejših poti za 
oznanjevanje evangelija v današnjem 
času. To je v naših župnijah že pognalo 
sadove, saj so skoraj v vseh župnijah seje 
vodili tajniki ŽPS. V naših ŽPS smo se tudi 
že doslej trudili, da bi jih duhovno 
vzgajali in jim pomagali pri širjenju 
obzorja.

Upamo, da smo jim privzgojili tudi 
primerne socialne in krščanske kreposti: 
priljudnost in prijaznost, prizanesljivost, 
odkritost, da imajo pogum povedati z 
ljubeznijo svoje mnenje, širokosrčnost, 
da ne ostajajo pri malenkostih in znajo 
razločevati, kaj je pomembno in glavno, 
kaj postransko.    
Dosedanji člani ŽPS imate zelo 
pomembno nalogo, da na eni svojih sej 



izberete način izbire oz.volitve novih 
članov ŽPS po naših šestih župnijah, ali 
bo izbira potekala v skladu s pravilnikom 
o vnaprej oblikovani kandidatni listi ali 
pravilnikom o izbiri kandidatov, ki jih 
verniki sami predlagajo, ko napišejo 
največ tri kandidate iz svojega okolja. Gre 

za tako imenovano zaprto (kandidati 
naprej znani) ali odprto listo izbire (ko 
kandidate šele predlagajo verniki). Člane 
ŽPS bomo v Sloveniji izbirali na 4. postno 
nedeljo, 22. marca. Vsekakor je zelo 
pomembno, kdo bo izbran v ŽPS. 
Duhovnikov je vedno manj, zato naj 
bodo izvoljeni člani sposobni prevzemati 
naloge, ki niso nujno vezane na mašniško 
posvečenje in ki so voljni za 
izobraževanje kot tudi za duhovno 
prenavljanje. Ob izbiri vas vabim k 
molitvi k Svetemu Duhu. Naj nas tudi pri 
tem dejanju vodi On, ki vodi Cerkev. 
Potrudimo se za dobro izbiro po enem 
od predloženih načinov izbire. Vanjo 
spada tudi goreča molitev. Naj Sveti Duh, 
kot nekoč pri izbiri prvih diakonov, 
pomaga izbrati osebe, ki bodo znotraj 
župnijskega občestva znale oblikovati 
občestvo različnih generacij, karizem in 
služb, ki bo živelo svoje poslanstvo ter 
pomagalo zgraditi iz župnije dom in 
zgledno živo občestvo občestev. 

SVETOVNI DAN BOLNIKOV 
– Lurška Mati božja 

11.2.2020 

Delo Cerkve na področju pastorale 
zdravja je njeno specifično misijonsko 
poslanstvo, ki temelji v evangeliju in 
tradiciji. Gre za izkazovane Božjega 
usmiljenja trpečemu človeku. V Sloveniji 
je do konca druge svetovne vojne Cerkev 
za bolnike naredila izjemno veliko. Po 
drugi svetovni vojni je bilo delo omejeno 
na zasebno raven in ni bilo družbeno 
priznano. Iz znanih razlogov se čas 
hospitalizacije zmanjšuje. To pa postavlja 
nove izzive in odnose, v katere se 
vpletajo bolnikova družina, civilna 
družba, cerkvena občestva in predvsem 
župnija.  

Voditelj za pastoralo zdravja pri SŠK, 
skupaj s sodelavci v krajevni Cerkvi daje 
spodbude, priporočila in skupna 
izhodišča za pastoralno skrb bolnikov, 
starostnikov, zdravstvenih delavcev ter 
spremlja delo in problematiko v medicini 
in zdravstvu. 

Služba verske oskrbe v bolnišnici je del 
celotne pastoralne dejavnosti na 
področju zdravja. Število pastoralnih 
delavcev v posamezni bolnišnici je 



različno. V to delovno skupino so 
vključeni duhovniki in redovniki. V večini 
bolnišnic prihajajo župnijski duhovniki. 
Vseh v slovenskem prostoru je okoli 30.  

Cilji pastoralne skrbi za bolnike v 
bolnišnici so: obiskovanje in spremljanje 
bolnikov; obhajanje zakramentov in 
liturgična opravila pri bolnikih in v 
bolniških kapelah (od 27 bolnišnic ima 
kapelo 23 bolnišnic); pomoč ob 
spremljanju, katehezi in oznanjevanju 
smisla bolezni, trpljenja in smrti; 
organizacija in usklajevanje vseh različnih 
oblik pastoralnega dela v bolnišnici; 
pomoč in služenje bolnikom in njihovim 
svojcem; verska pomoč zdravstvenim 
delavcem.  

Svoje celotno delo kakor vse bolnike in 
zdravstvene delavce posebej izročajo 
Materi usmiljenja in Zdravju bolnikov. 

(povzeto iz Družine) 

------------------------------------------------------ 
To govorí Gospod:  

»Daj lačnemu svoj kruh in pripelji uboge 

brezdomce v svojo hišo.  

Kadar vidiš nagega, ga obleci, in ne potuhni 

se pred svojim rojakom?  

Iz 58,7 
 

 

Gospod 

Jezus, 

kako rad 

bi videl 

obraz 

človeka, 

ki stopi 

pred 

tebe, prepričan, da bo lahko prišel v 

nebesa, ker je ob petkih jedel ribe, pa mu 

ti rečeš: »Ne. Moral bi jesti meso in deliti 

svoj obrok s sestradanim bratom.« 
 

Gospod Jezus, kako rad bi videl oči 

človeka, ki stopi pred tebe 

suh in izčrpan, ker se je toliko postil, pa 

mu ti rečeš: 

»Ne. Svoje moči bi moral porabiti v 

socialnem in političnem delu za 

pravičnejšo družbo.« 
 

Gospod Jezus, 

kako rad bi slišal jecljanje človeka, ki 

stopi pred tebe s polnimi torbami molitev, 

pa mu ti rečeš: »Ne. Ne vidim 

zavzemanja za lepši svet. 

V katero torbo si ga spravil?« 
 

Jezus, pomagaj mi! 

Nočem videti sebe s takšnim obrazom, s 

takšnimi očmi in slišati svojega jecljanja. 
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

 

OZNANILA: 

Še vedno zbiramo Molitvene botre za 
naše birmanske pripravnike. Doslej se je 
prijavilo samo 14 molitvenih botrov. Zato 
še prosimo za prijave. 
 

 
 Duhovni vikend za osmošolce bo od 
14.-16.februarja 2020 na Homcu. 
 
 srečanje DRANEVA 13.2.2020 ob 19.15 
v Dravogradu.  
  
 V ponedeljek 17.februarja pripravljamo 
srečanje cerkvenih ključarjev naše PZD, ki 
bo pri Sv.Križu. Vzemite to na znanje! 
 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc.

 


