
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 25.aprila do 2.maj 2021 
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                        

  

Ponedeljek 
26.april   

Marija, Mati 
dobrega sveta 

9.00 
18.00 
18.30 

Križ – † Krištanova mama            
Č – † GOJKO MELANŠEK 
Vič – † ALOJZ ROTOVNIK     

Torek 
  27.april    

18.00 
18.30 

Č – † CVETKA KOVAČIČ                   
D – † MAKSEK RIHTER in SOR.                       

Sreda 
28.april 

Katarina Sienska 

18.00 
18.30 

Č– † MARICA KOGELNIK          
D – † JANKO ŠEGOVC – r.d.     

Četrtek 
29.april    

17.00 
18.30 

L – † JOŽICA PŠENIČNIK - osmina   
D – † ANTON KROTMAJER, ZOFIJA in MARIJA KROTMAJER                      

Petek 
30. april  

 . 

9.00 
18.00
18.30 

Križ – † FERDO GNAMUŠ       
Č – † VID FILIP, starši MUŠ in v zahvalo    
D – † IVAN GRACEJ                           

Sobota 
         1.maj   
JOŽEF delavec   

 
8.30 
9.30 

18.30 

Praznovanje pri Sv.Križu - Začetek šmarnične pobožnosti 
Križ – za pravo odločitev in v dober namen 
Križ – † TEREZIJA in HANI ROZMAN 
D – sobotna nedeljska maša: † KLARA ŠAJHER - osmina      

PETA VELIKO-
NOČNA 

NEDELJA   
       2.maj  

Atanazij,muč. 

 
8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

Molitveni dan v Libeličah 
Č – † MARICA KOGELNIK     
ŠT – † KATARINA ONUK  
ŠP – † ALOJZ DANIJEL       
D – † JANJA VISKOVIĆ       
L – † MIRAN ŠPEGU in PAVLA PŠENIČNIK  -zaključek molitvenega dne                      
O – † KRISTINA PRESEČNIK                         

 
 

Duhovna misel: Jezus, ali vidiš potrte? 

Jezus, dobri pastir, ali imaš še prostor na svojih ramenih za ljudi, ki so omagali, 

so potrti, za ljudi, ki jim zmanjkuje sape in nam ne morejo več slediti? 

Jezus, dobri pastir, ali vidiš  tudi tiste, ki jih drugi ne vidijo, ki za druge niso 

zanimivi, ki drugim nič ne pomenijo, ki so opustili vsako upanje? 

Jezus, dobri pastir, ali poznaš tudi številne brezimne, ki se na toliko krajih 

izgubljajo v vrtincu revščine, terorja, izkoriščanja, nasilja in brezupnosti? 

Gospod, kam bo vse to pripeljalo, če ti ne boš vodil?  (iz Oznanil fare Črneče) 
 

                                                    Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc. Mobi: 041 319-440; 

mailto:igor.g@rkc


Številka 17        25. april 2021 
 

 

NEDELJA DOBREGA PASTIRJA 

   
Jaz sem dobri pastir  

in poznam svoje  
in moje poznajo mene,  
kakor Oče pozna mene  
in jaz poznam Očeta.  

Svoje življenje dam za ovce.  
Imam še druge ovce,  
ki niso iz tega hleva.  

Tudi tiste moram pripeljati  
in poslušale bodo moj glas  
in bo ena čreda, en pastir. 

 (Jn 10,14-16) 

 
 
To nedeljo 

praznuje
mo 

»nedeljo 
Dobrega 

pastirja«. 
Jezus je 
Pastir, mi 

smo 
njegova 

čreda. 

To se v današnjem času sliši tako 
nenavadno: nekdo nas čuva, išče, 
če se izgubimo … Pa vendar! 
Gospod, kako dobro de misel, da 
nas ti vedno iščeš, četudi se ti 
tolikokrat oddaljimo. 
 
 

Gospod Jezus, Božji Pastir duš, ki si 
poklical apostole, pritegni tudi danes 
k sebi goreče in plemenite fante iz 
naših družin ter jih naredi za svoje 
učence in služabnike. Zbudi v njih 
željo po odrešenju vseh ljudi, za 
katere na naših oltarjih vsak dan 
obnavljaš svojo daritev na križu. 
Pokaži jim, Gospod, vse pokrajine, 
kjer toliko naših bratov tiho prosi za 
luč resnice in gorečo ljubezen. Naj se 
odzovejo tvojemu klicu, postanejo sol 
zemlje in luč sveta ter na zemlji 
nadaljujejo tvoje delo odrešenja in 
gradijo tvoje skrivnostno telo, ki je 
Cerkev. Tudi številna in velikodušna 
srca deklet milostno pokliči, Gospod. 
Vlij jim hrepenenje po evangeljski 
popolnosti in zbudi v njih željo, da se 
bodo službi za tvojo Cerkev ter za 
uboge in bolne žrtvovale z vsem 
žarom in z vso močjo tvoje Ljubezni. 
Amen. 

 
Po: Za Teboj, Gospod 

   

   



POMLAD… 
Ko pomislim na pomlad, mislim na 

življenje. Mislim na rojstvo, na 

brstenje dreves, na odpiranje  

Slikano 18.4.2021 na Uršlji gori ( Igor –žpk) 
cvetov. Mislim na nov začetek, ki je 

le prišel po hladni in pusti zimi. Na 

žgolenje ptic, ki so se vrnile in mi 

prepevajo na vrtu. Mislim na otroke, 

ki se že spet lahko igrajo v pesku.  

Pomlad stvarstva človeku kaže 

nekaj novega, nekaj, česar doslej še 

ni bilo, novo stvaritev. Govori o 

novem življenju. Govori o novem 

življenju človekovega srca, ki je del 

tega prostranega stvarstva. Cvet se 

odpre, ne ostane zaprt sam v sebi. 

Odpre se novemu življenju. 

V začetku aprila smo kljub 

pandemiji in omejitvah praznovali 

največji praznik novega življenja. 

Zato mislim na pomlad kristjana, ki 

jo je v kamrico mojega srca položil 

moj Gospod. In tudi če bi bil zunaj 

mraz in tudi če bi zunaj besnelo 

neurje, je v globini mojega srca 

zaradi Njega lahko večna pomlad. 

To je nekaj nedoumljivega, to 

upanje, ki ne more ugasniti, ker 

poznam Njega. Jezus Kristus je 

prinašalec posebne pomladi! 

Kako srčno želim, da bi vsi živeli 

svojo pomlad v Jezusovi ljubezni in 

ne bi živeli zase. Da bi spoznali 

pravo Ljubezen in jo vzljubili. po: H. Sernec 

 
 

1. maj: SVETI JOŽEF DELAVEC 

Kristjani se 1. maja spominjamo 
Jožefa, Marijinega moža. Njegov 

glavni praznik je vsekakor 19. marca, 
vendar je 1. maj od leta 1955 praznik 

Jožefa delavca. Namen tega 
praznika je, da bi se poudaril pomen 

dela. Kakor si je sveti Jožef služil 
kruh s poštenim in trdim tesarskim 
delom, tako bi si naj vsi ljudje služili 

svoj kruh le na pošten način. 

 



OBNOVILI SMO MARIJIN premični 
OLTARČEK na Ojstrici 

Pod spretnimi rokami restavratorke 
mag.Polone Petek smo uspeli obnoviti 
tudi Marijin premični oltarček, ki ga 
nosimo v procesiji na lepo nedeljo in ob 
drugih večjih praznikih. Doslej je bila 
Marija oblečena v posebno oblekco, ob 
restavriranju pa je bilo ugotovljeno, da 
je bil kipec Marije prvotno ves v pozlati. 
Pa smo sklenili, da bomo Mariji oblekco 
odstranili in Mariji povrnili njen zlati 
sijaj. S tem smo seveda prekoračili 
dogovorjeno ceno obnove.  
Zato prosim dobre in darežljive ljudi, 
posebej domačine z Ojstrice, da vsak po 
svojih zmožnostih darujete za poplačilo 
nastalih stroškov.  

Delček obnovljenega premičnega oltarčka je 
viden na fotografiji. 

Hvala tudi vsem, ki v teh časih zaprtja cerkva in 
omejitev primaknete kakšen dar v farno pušico. 

Dohodkov je malo, zato je vsak dar še kako dobrodošel.   

OB POGREBU KLARE ŠAJHER iz 
Dravograda so darovali za sveto 

mašo: Viktorija Pešl, Danijela z druž,; 
Mojca z druž.; Irena z druž.; Ludvik 

Čeru z druž.; Frančiška Štafunko; Tilka 
Preglav; Hvala vsem za svete maše. 

 

Bližajoči dnevi molitvenih dnevov 
oz.čaščenja v PZD: 

Nedelja 2.5.-Libeliče 
Ponedeljek 3.5. – Črneče 
Torek 4.5. – Dravograd 

 

ZAHVALA VSEM ob TEDNU 
MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE 
Pretekli teden smo se povezovali pri 

molitvi, posebej po sveti maši in 
prosili ob Najsvetejšem za nove 
duhovne poklice. Vsem, ki ste 

sodelovali, velja iskrena zahvala. 

 

Darovanja pretekle nedelje v PZD: 
Dravograd 88 €; Ojstrica 32 €; Šentjanž 27 €;  

Šempeter ?, Libeliče 30 €, Črneče 0 € 
 

 
Prihajajoči dogodki ? 

Še vedno ne vemo, kdaj bosta lahko  
sveti birmi za 9-šolce, ki se pripravljajo 
na ta zakrament. Kaže, da bi naj to bilo 

koncem maja. Pred nami so tudi 
praznovanja prvih svetih obhajil. 

Predvideni datumi so: Črneče 23.maj, 
Libeliče 30.maj, Šentjanž 30.maj, 

Dravograd 6.junij, Ojstrica 20.junij, 
 

 

Šala za konec: 

UMETNICA – Blondinka prijateljici: 
Kaže, da sem zelo talentirana 

umetnica. Ko sem naredila prvo 
fotko z mobilnikom, me je takoj 

vprašal, če želim odpreti galerijo. 
  


