
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 18.aprila do 25.aprila 2021 
TRETJA 
VELIKO-
NOČNA 

NEDELJA   
       18.april   

 
8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

Začetek tedna molitve za duhovne poklice 
Č – † č.sestra MARIJA ter starši MARIJA in JOŽEF KADIŠ  
ŠT – † VINCENC BREZNIK – 8.obl. in VIKTOR ter MARIJA                                 
ŠP – † SIMON HARTMAN – 1.obl. - r     
D – † FRANC in APOLONIJA ter IVAN GOLOB     
L – † ZORA in MIRKO DROFENIK                       
O – † KARBELOVI – verouk za prvoobhajance                     

  

Ponedeljek 
19.april   

18.00  
18.30  

Č – † ŠTEFKA MARKOVIČ              
D – spomin na krstni dan in prošnja ZA ZDRAVJE    

Torek 
  20.april    

18.00  
18.30  

Č –  V DOBER NAMEN                 
D – † IVANKA JAVORNIK in SOR. – r.d.                      

Sreda 
21.april 

7.30  
 18.00 

D – † starši ČRNOGLAV         
Č – † LEOPOLD PEŠL    

Četrtek 
22.april    

 18.00  
 18.30 

Č – † RENATA KRESNIK - osmina  
D – † CVETKA URŠNIK in ZA ZDRAVJE                     

Petek 
23. april  

Jurij, muč. 

9.00  
18.00
18.30 

Križ – † ALEŠ PLANTEU in KAUFMANOVI      
Č – † ZABERČNIKOVI  in starši GOLJAT  
D – † MARIJA MRŠA                          

Sobota 
24. april    

Marija Kleopova 

11.00 
18.30 

Č – † MARICA KOGELNIK               
D – sobotna nedeljska maša: ZAHVALA BOGU za sinovih 40 let  
                                                      in ZA ZDRAVJE     

ČETRTA 
VELIKO-
NOČNA 

NEDELJA   
       25.april  
Nedelja dobrega 

Pastirja 
Sv. Marko, 
evangelist 

8.00 
8.00 

 
9.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

Č – † ZOFIJA DEJARDINS   
ŠT – † MARIJA VOŽIČ BART in IVAN VOŽIČ 
        † JOŽEF SGERM ter starši PETER in KATARINA ŽVIKART                                  
Dravograd – pred Najsvetejšim molitev za duhovne poklice  
ŠP – † VIKTOR OŠLOVNIK      
D – † IVANA PLEMEN in SOR.      
L – † PAVEL in MARIJA DOBROVNIK in pri hiši pomrli                        
Magdalena – † IVAN KOBOLT                        

 
 

Duhovna misel: »Gospod je resnično vstal in se prikazal 

Simonu,« pravijo v Lukovem evangeliju (Lk 24,34) enajsteri apostoli 

učencema, ki sta se vrnila s poti v Emavs. Za resnico, da Jezus ni ostal 

mrtev in da ni vstal od mrtvih samo v fantaziji učencev: za to versko resnico 

so apostoli veliko prehodili in pretrpeli in nazadnje dali svoje življenje ... 

Poročila Nove zaveze v drastičnih podobah terjajo, da Gospod ni 

vstal samo v zavesti učencev, temveč da se je »resnično« in otipljivo srečal 

z njimi. 

Da je sicer kakor duh skozi zaprta vrata prišel k njim (Jn 20,26), da pa 

je z njimi po svojem vstajenju jedel in pil (Lk 24,36-43).                                   
                                                                                                                    škof Egon Kapellari 

                                                     
                                                   Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 

e-naslov: igor.g@rkc. Mobi: 041 319-440; 

mailto:igor.g@rkc


Številka 16        18. april 2021 
 

 

TRETJA VELIKONOČNA 

NEDELJA 
Dogodek smrti in vstajenja Jezusa Kristusa 
je temelj neomajnega upanja. Neizmerna 
Božja ljubezen je namreč v tem, da je Oče 
dal svojega Sina za nas in da je Sin sprejel 
pot učlovečenja, trpljenja, smrti in 
vstajenja. V tem moremo videti z ničemer 
primerljivo in vedno znova presenetljivo 
pobudo in predhodnost Božje ljubezni v 
vsem.  
Če se Bog razodeva v dejanjih in 
besedah, potem so nam dejstva 
učlovečenja, smrti in vstajenja Božjega 
Sina razodela, da Bog obstaja za nas kot 
Ljubezen. Vse obljube so postale v 
Kristusu Božji »da« človeštvu, zato je 
naše upanje Kristus. On je »Dogodek«, 
ki se je zgodil »enkrat za vselej«. Samo 
ta »Dogodek« nosi v sebi značilnosti 
dokončnosti, polnosti in neuničljivosti – 
Dogodek, ki ostane »za vselej« v naše 
zasluženje, do konca »pripisan« nam. Kot 
»Glava« je Kristus že kot dosežena 
»nebesa« tudi za nas – človeštvo in 
zgodovino. V njem, po njem iz njim je 
človeštvo (in v njem svet) poklican k 
soudeležbi na njegovem poveličanem 
življenju.  
Kdor upa v Kristusa, ne upa v prazno! 

 
dr. M. Turnšek, upok.nadškof 

 

 

                      Molitev: 

Gospod, daj da bom vsak dan znova 

spoznaval Jezusa, a da mi zato ne 

bo vedno znova potrebnih otipljivih 

dokazov. Naj ga spoznam v globini 

svojega srca. Naj ga začutim, da je 

tukaj, da mi je blizu, da je vsak hip 

mojega življenja z menoj. 
 

Prepoznati Jezusa, izpolnjevati njegove 

zapovedi, to naj bo smisel mojega in 

tvojega življenja, draga sestra, dragi 

brat. 

Vsak dan, povsod, v vsakem človeku,  v 

vseh dejanjih ga lahko prepoznamo, če 

si to resnično želimo. 

On čaka, hodi z nami, želi da ga 

prepoznamo, kot njegovi apostoli. 

Vendar ni dovolj, da Jezusa le 

prepoznamo in spoznamo. Slediti mu 

moramo.  

Ni dovolj govoriti lepih besed, 

udejanjati jih moramo. 

Torej zaživimo po Njegovem zgledu! 

   

   



Velikonočni čudež: Zdravniki 

so fantka odklopili z aparata, 

nato pa je “vstal od mrtvih” 

 
"Nisem pretirano verna, toda kako to, 
čemur smo bili priča, razložiti drugače 
kot velikonočni čudež?" pravi mama 
dečka 
Leta 2016 mu niso pripisovali niti 
najmanjše možnosti in so ga želeli 
odklopiti z aparatov, ki so ga ohranjali pri 
življenju. Danes je Dylan zdrav, mama pa 
ga imenuje “velikonočni čudež”. 
Ni imel možnosti za preživetje 
Po mnenju zdravnikov Dylan Askin ni 
imel možnosti za preživetje. Njegov 
organizem je napadel zelo redek in 
agresiven rak. Diagnoza je bila 
histiocitoza Langerhansovih celic. Rakave 
ciste so razžirale pljuča. Razraščale so se 
z bliskovito hitrostjo in pri dečku 
povzročile popolno dihalno odpoved. 
Malček niti najmanjšega vdiha ni mogel 
narediti sam. Nekaj mesecev je bil 
priklopljen na respirator. Njegovo telo se 
ni odzvalo na nobeno od izvedenih 
terapij. Po preiskavah v bolnišnici so 
ugotovili, da je kar 80 odstotkov njegovih 
pljuč napadel rak. Razvijati se je začela še 
bakterijska pljučnica, ki je povzročila 
nadaljnje zaplete v obliki zelo visoke 
telesne temperature. 
 

Odklop z aparata 
Zdravniki so ugotovili, da nadaljnje 
zdravljenje ne bo izboljšalo zdravja in se 
zato odločili, da dečku odstranijo 
življenjsko podporo, njegovo nadaljnje 
zdravljenje pa so označili za nesmiselno. 
Po kratkem uporu so na to pristali tudi 
starši. 39-letni Mike in 29-letna Kerry sta 
priznala, da ne moreta več gledati, kako 
njun sin trpi. Odločila pa sta se, da se od 
njega lepo poslovijo. 
25. marca 2016 je v bolnišnico prišla vsa 
najožja družina in prijatelji. Dylan, 
priklopljen na aparat, obdan s 
prepletenimi cevkami, je bil krščen. 
Čustven obred je spremljal enakomeren 
zvok respiratorja. Takrat o tem ni še 
nihče razmišljal, toda bil je veliki petek. 
Nedelja pravega vstajenja 
Določen je bil datum, ko naj bi Dylana 
odklopili od naprav, ki so mu pomagale 
pri dihanju. Pri njegovi postelji so stali 
starši in ga držali za roke. Medicinska 
sestra mu je počasi začela odmerjati 
blažilna sredstva. Zdravnik je pogledal na 
monitor, ki prikazuje srčni utrip in raven 
saturacije. Na njegovem obrazu se je 
pojavil šok, ko je nenadoma začel brati 
popolnoma drugačne parametre. 
Dylan se je začel prebujati, njegovo srce 
je delovalo normalno, saturacija se je 
vrnila na raven zdravega človeka … 
Postopek so ustavili. Vsi so bili v šoku. 
Mama je jokala. Njegovo nepričakovano 
izboljšanje zdravja se je izkazalo za 
presenetljivo, a trajno. Bila je velika noč. 
V naslednjih dneh se je Dylanovo stanje 
tako izboljšalo, da je bil 16. maja 
odpuščen iz bolnišnice in se je lahko vrnil 
domov. V naslednjih mesecih je prestal 
kemoterapijo. Leta 2018 so britanski 



zdravniki ugotovili, da je popolnoma 
zdrav. Svet je zato šele tedaj izvedel za ta 
velikonočni čudež. 
Tako to, kar se je zgodilo, opiše Dylanova 
mama: 
“Nisem pretirano verna, toda kako to, 
čemur smo bili priča, razložiti drugače 
kot velikonočni čudež? Starejšemu izmed 
svojih sinov, Bryceu, sem rekla, da je 
Dylan storil to, kar je storil Jezus: po 
obdobju muk in smrti je vstal od mrtvih.” 
Za družino Askin bo velika noč za vedno 
pomenila dvojno vstajenje. 
Beata Zajączkowska - objavljeno 13/04/21 

Prispevek je nastal po izvirniku, ki ga je objavila poljska izdaja Aleteie. 

Prevod in priredba: Jezikovno mesto 

 

»Pripadaj, išči in se odloči« je geslo 
letošnjega tedna molitve za duhovne 
poklice, ki ga bomo v Cerkvi na 
slovenskem obhajali od te nedelje 18. 
do prihodnje nedelje 25. aprila 2021.  
Višek molitvenega slavja bo v nedeljo, 
25. aprila, ko se bomo pridružili 

svetovnemu dnevu molitve za duhovne 
poklice, za katerega je papež Frančišek 
napisal poslanico. 
 Vabljeni k molitvi.  
Opomba: V Dravogradu je vsaki dan 
sveta maša, zato bomo po vsaki maši 
ostali v češčenju in molitvi pred 
Najsvetejšim še deset do petnajst minut 
in končali molitev z blagoslovom.  
Vabljeni v tem tednu tudi iz drugih župnij, 
da se pridružite. Saj smo vendar 
pastoralna zveza in zato je prav, da se 
povezujemo, posebej v molitvi za nove 
duhovne poklice. 
 

MARKOVO na Viču – 26.4. 
God Sv.Marka letos pride na nedeljo, a ker je 

na 4.velikonočno nedeljo vedno maša pri 
Magdaleni, bomo mašo na Viču prenesli na 

ponedeljek 26.aprila ob 18.30.  

 
Župnik Franček Kraner  

se iz srca zahvaljuje vsem, ki ste mu voščili ob 
njegovem  75.rojstnem dnevu in se ga spomnili 

v molitvi.  
 

HVALA 

za vaše darove. V Dravogradu ste čez 

praznike skupaj za župnijo darovali 112 €, v 

Šentjanžu 18 €, na Ojstrici 15 €, za druge 

župnije ni podatka. Nabirka za božji grob je 

prestavljena na jesen.  

Hvala tudi za ostale darove in seveda za 

‘pisanke’ ob blagoslovu jedil, ki sva jo bila 

deležna oba duhovnika Franček in Igor.  

Bili ste velikodušni. Bog Vam povrni!!! 
 

»Domača naloga« v tem tednu: 
 

Namesto dnevnih objav, govoric in novic v 

tem tednu zavestno širim veselje in vedrino. 

Opravljanja se skušam izogniti ali ga 

pomagam preusmeriti v širjenje dobrega. 
 

VIC za konec: 
MOLITEV: Misijonar hodi proti podružnici in opazi, da 
se mu bliža lev. V strahu začne moliti: »O Bog, daj temu 

levu krščanskega duha, rad bi še živel in kaj dobrega 

naredil …« Takrat se lev ustavi, se ozre v nebo in začne: 
»Bog, blagoslovi mi to jed, ki jo bom zaužil …«  

https://si.aleteia.org/author/beata-zajaczkowska/
https://pl.aleteia.org/2018/04/06/wielkanocny-cud-lekarze-odlaczyli-chlopca-od-aparatury-a-on-zmartwychwstal/

