
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 1.marca do 8.marca 2020 

PRVA 
POSTNA 
NEDELJA 

  
1.marec 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00  

Č – † TEREZIJA ŠTELCER – 10.obl. in DRAGO – 5.obl.              
ŠT – † FELOVI in RUDI KOJZEK - r  
ŠP – † VRHOVNIK VIKTOR in MILKA – obl.   
Križ – † ALOJZIJA KOGELNIK – 26.obl.  
D – † VIKTOR LAZNIK in LAZNIKOVI               
L – † PAVLA PŠENIČNIK                    
O –  † JOŽE OŠLOVNIK in umrli pri LUČU   

 

Ponedeljek 
2.marec 

16.00
18.30 

DSČ – PO NAMENU   
D – † JANJA VISKOVIĆ – 30.dan    

Torek 
3.marec 

17.00 
18.30 

Ema – PO NAMENU   
D – † JOŽE PUŠNIK  /srečanje biblične skupine/ 

Sreda 
4.marec 

7.30 
18.00 

D – ZA ZDRAVJE   
Č – PO NAMENU   

Četrtek 
5.marec 

Prvi četrtek 

17.30
18.00
18.30 

D- molitvena ura za duhovne poklice (sodelujejo ministranti) 
Č – PO NAMENU   
D – ZA DUHOVNE POKLICE     

Petek 
6.marec 
Prvi petek 

9.00 
 18.30 

Križ – PO NAMENU   
D – † FRANC REK   

Sobota 
7.marec 

Perpetua in 
Felicita, muč. 

11.00   
18.30 

Č – PO NAMENU       
D – večerna nedeljska maša: † MILAN FERK – 1.obl.  
              /pred mašo molijo križev pot bralci božje besede/                  

 
 

DRUGA 
POSTNA 
NEDELJA 

  
8.marec 

8.00 
 

8.00 
9.30 

 
 

9.30 
 

11.00 
11.00  

Č – † MARIJA CEHNER  
       † MIROSLAV SMONKAR              
ŠP – † FRANC – 25.obl. in IVAN – 4.obl. PIRNAT ter MARJETA PIRNAT  
ŠT – † IVAN MERC – 1.obl. 
        † VINŠEK DRAGO 
        † LORENCI JULIJANA - r  
D – † ERNA PETELIN – 2.obl. /predstavitev birmancev molitvenim botrom) 

      † IVAN GRACEJ – 7.obl. /pred mašo molijo križev pot birmanci)                
L – † ANA, JAKOB st. in JAKOB ml. ter PETER JAMER                     
Magdalena –  † JANEZ KLANČNIK    

 DUHOVNA MISEL:   
Hudi duh skuša Jezusa  

   Takoj nato ga je Duh odvedel v 

puščavo. Bil je v puščavi štirideset dni 
in satan ga je skušal. Živel je med 
zvermi in angeli so mu stregli.  
   Ko pa so Janeza vrgli v ječo, je 
Jezus prišel v Galilejo in je oznanjal 
evangelij o božjem kraljestvu, govoreč: 
»Čas se je dopolnil in božje kraljestvo 
se je približalo; spreobrnite se in 
verujte evangeliju!«  
(Mr 1,12-15) 

 

Jezus nam pomaga, še posebej 

takrat, ko nam je težko. Ruski pesnik 

Sergej Aleksandrovič Jesenin je 

zapisal: »Nič ti ni dano brez žrtev. 

Niti ene same skrivnosti ne spoznaš 

brez koraka v smrt!«. Naj nam Bog 

pomaga, da bomo na življenje gledali 

kot na veliko priložnost, ko lahko 

naredimo kaj dobrega. 



Številka 9     1.marec 2020 

Smo prah v vesolju - a 
dragocen prah! 

Papež Frančišek je letos med sveto 

mašo na pepelnico povabil, naj iz 

srca izkoreninimo hinavščino in 

prah smrti, ki umaže naše srce in 

uničuje svet. Postni čas je čas 

milosti in ozdravljenja, je poudaril. 

Smo prah v vesolju, vendar pa 
dragocen prah, saj nas ljubi Bog Oče 
in se zato ne smemo vdati v usodo, je 
dejal sveti oče. Zavedati se moramo, 
da smo na svetu zato, da uresničimo 
Božje sanje, da ljubimo. Zbrane 
vernike pri sveti maši in spokorni 
procesiji je povabil, naj končno 
zaživijo kot ljubljeni sinovi in 
ozdravljeni bolniki.  

Postni čas nas vabi na 
dvojno pot: najprej nam 
daje upanje, da lahko Bog 
kljub strahu, širjenju zla in 
vse večji razkristjanjenosti 
družbe naš prah preobrazi v 
Slavo. Druga pot, ki naj nas 
vodi v tem postnem času, pa 
je ta, da se dvignemo iz 

prahu, ki onesnažuje naše srce. 
»Ruševine, uničenja, vojne. Življenja 
majhnih nedolžnih niso sprejeta, 
zavrženi so ubogi in ostareli. Koliko 
prahu se je nabralo na naših odnosih! 
Poglejmo v naše domove, v naše 
družine: koliko prepirov, koliko 
nesposobnosti, da bi reševali 
konflikte, koliko napora za to, da bi 
prosili odpuščanje, oprostili in začeli 
znova. Po drugi strani pa tako lahko 
zahtevamo naše pravice! Mnogo 
prahu maže našo ljubezen in dela 
naše življenje grše. Tudi v Cerkvi, ki je 
Božja hiša, se je nabralo veliko prahu 
posvetnosti«, je bil odločen sveti oče.  

Zato je povabil ne le k dejavni 
ljubezni, molitvi in postu, ampak k 
temu, da bi iz srca odstranili dvojnost, 
ki duši plamen ljubezni.  

 



          RAZMISLEK: 
Bratje in sestre, kakor je po enem človeku 

prišel na svet greh in po grehu smrt, tako je 

smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili.  
prim. Rim 5,12 
 

Kako je lahko po grehu in vseh njegovih 

posledicah prišla in prihaja smrt na svet? 

Tega nikoli ne bomo popolnoma razumeli. 

Toda razmislek v zemeljskih okvirih nam 

lahko pomaga. 

Predstavljajmo si, da bi vsi upoštevali 

higienske, varnostne in okoljevarstvene 

predpise. 

Da nihče ne bi prodajal ali uporabljal 

orožja in drog. 

Da se nihče ne bi ukvarjal z mafijskimi in 

drugimi nezakonitimi posli ter s 

prostitucijo. 

Da bi vsi živeli čisto in varno spolnost.  

Da bi vsi pred poroko opravili zdravniške 

preglede in laboratorijske analize. 

Da bi vsi, z zdravniki na čelu, opravljali 
svoj poklic strokovno in zavzeto. 

Skratka, zamišljajmo si, da ne bi bilo 

nikogar, ki bi bil pretkan, nasilen, 

brezvesten, izkoriščevalski, podkupljiv, ki 

bi se izmikal obveznostim ... 

Če bi se to zgodilo, ne bi izginile bolezni in 

smrt, bili pa bi blizu Božjemu načrtu: 

življenje v sreči tu na zemlji, nato prijeten 

spanec in potem raj.  

Lepe sanje ...  

Seveda!  

Toda pozor!  

Manj grehov pomeni manj bolezni, nesreč 

in smrti.  

To pa ni majhna odgovornost. 
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

Slovenska škofovska 

konferenca je za duhovnike in 

vernike pripravila navodila za 

preprečevanja širjenja korona 

virusa COVID-19.  
V navodilu so zapisana nekatera določila, 
ki veljajo za verske obrede, sestanke in 
druge združevanja vernikov. Posebej je 
izpostavljeno to, da naj se bogoslužja 
udeležujejo zdravi ljudje. 
1. Za vse katoličane veljajo splošna 
navodila za preprečevanje virusnih 
okužb, ki so objavljena na spletni 
strani Inštituta za varovanje zdravja. 
2. Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, 
ki kažejo znake nalezljive bolezni. 
3. Z rokami se ne dotikamo oči, nosu in 
ust. 
4. V primeru, da zbolimo oziroma imamo 
že prve znake obolelosti, ostanemo 
doma. 
5. Upoštevamo pravila higiene kašlja. 
6. Redno si umivamo roke z milom in 
vodo. 
7. V primeru, da voda in milo nista 
dostopna, za razkuževanje rok 
uporabimo namensko razkužilo za roke. 
Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj 
bo najmanj 60%. Razkužilo za roke je 
namenjeno samo zunanji uporabi. 
Sredstva za čiščenje/razkuževanje 



površin niso namenjena 
čiščenju/razkuževanju kože. 
8. V cerkvah in pri bogoslužju se 
upoštevajo naslednja navodila: 
a) Duhovniki naj izpraznijo kropilnike z 
blagoslovljeno vodo ob vhodu v cerkev. 
Verniki naj se pri vstopu v cerkev 
spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar 
nadomesti pokrižanje z blagoslovljeno 
vodo. 
b) Pri pozdravu miru duhovnik in verniki 
opustijo stisk roke. 
c) Vernike prosimo, da obhajilo 
spoštljivo prejemajo samo na roko. 
9. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki 
oskrbujejo domove za ostarele in druge 
podobne ustanove, morajo upoštevati 
navodila omenjenih ustanov za 
preprečevanje okužb. 
10. Romanja, slovesnosti in vse druge 
oblike združevanj (strokovna in 
pastoralna srečanja) do nadaljnjega 
lahko potekajo nemoteno ob 
upoštevanju splošnih navodil Inštituta za 
varovanje  zdravja oziroma Ministrstva 
za zdravje. V primeru intenzivnejšega 
pojava okužb bo SŠK podala dodatne 
ukrepe in navodila. 
Duhovnike in druge pastoralne delavce 
lepo prosimo, da navodila natisnejo in 
objavijo v župnijskih listih, na oglasnih 
deskah oziroma na spletnih straneh ter z 
upoštevanjem naštetih ukrepov 
pomagajo pri preprečevanju širjenja 
virusnih okužb. Preventivni ukrepi se 
začnejo izvajati takoj in veljajo do 
preklica.      

Dr. Tadej Strehovec 
generalni tajnik SŠK 

 

OZNANILA: 

Prihodnjo nedeljo bo predstavitev 
molitvenih botrov birmancem. Prosimo 
starše, naj s svojim otrokom pripravnikom 
na birmo pridejo k maši ter tako dajo 
iskren vzgled svoje vere in dokaz, da si 
želijo dobrega molivca za svojega otroka. 
Nekateri (5 ) jih še nima molitvenega 
botra. Prosimo, da se še prijavite. 
 

 V postu ste molitveni botri povabljeni vsak 
ponedeljek in četrtek ob 18.00 k ogledu in 
spoznavanju veroučnih filmov v pripravi na 
birmo naših birmancev. Zelo zanimivo 
spoznavanje veroučne snovi. Ogled v veroučni 
učilnici. 
 Center za duhovne poklice Maribor 
prosi posameznike k molitvi za našega 
nadškofa. Pet let je na čelu naše 
nadškofije, zato mu ob jubileju želimo 
izročiti duhovni šopek molitve. Lahko 
karkoli molite, vse kar boste zanj naredili v 
molitvi, napišete na poseben list (prejeli ga 

boste sedaj po maši) in vse te vaše molitve, 
zbrane v duhovni šopek bomo 26.aprila 
izročili nadškofu v Mariboru ob posebni 
prložnosti. Prosim za resno sodelovanje. 
Naj bo to še ena vesela postna vaja za vse 
nas. 
 Verniki v Šentjanžu – prosim da 
poravnate dar za letošnjo stolnino. 
 
 Ta teden je zopet reden verouk. Obisk 
maše – otroci, ne pozabite nanjo.   
 V torek 3.marca ima po maši svoje 
redno srečanje biblična skupina. Še vedno 
vabljeni v to skupino, posebej zdaj v 
postnem času.  
 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc.

 


