
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd (PPŽD) 

                                          od 24.aprila do 1.maja 2022 
  

  

BELA 
NEDELJA 

 

Nedelja 
božjega 

usmiljenja 
24.april 

8.00 
8.00 

 
9.30 

 
 
 

9.30 
11.00 

 
11.00  

Č – † starši KAUFMAN – obl.            
ŠT – † PETER POTOČNIK 

        † MARIJA BART VOŽIČ –obl in IVAN VOŽIČ - r  
ŠP – † MARUŠA ROTOVNIK /krst Oskar/ 

         † IVAN VRHOVNIK – obl. – r 
         † AVGUST VRHOVNIK 

         † SIMON HARTMAN – 2.obl. - r 
D – † MARICA OŠLOVNIK  /krstna nedelja/  
L – † MARIJA PŠENIČNIK (Oskrd) 
      † ZORA in MIRKO DROFENIK                          
Boštjan – † IVAN, ALOJZIJA, MIHAEL in TOMAŽ ŠKRATEK                

 

Ponedeljek 
25.april  

Sv.Marko, evan. 

18.00  
18.30 

Č – † PEPI EPŠEK  
Vič – † FERDO GNAMUŠ 
         † IVAN POLANER – 11.obl. in SOR.               

  Torek  
26.april     

18.00 
18.30  

Č – † oče MAKS PLIMON –obl. , mama IVANKA in spomin na Nejca   
D – † MARICA CIGALE           

Sreda  
27.april   

7.30 
18.00  

D – ZA ZDRAVJE   
Č – † MARICA KOGELNIK     

Četrtek  
28.april   

Peter Chanel, m  

16.00
18.00
18.30 

L – † MARIJA, PAVEL DOBROVNIK in pri hiši pomrli 
Č – † CVETKA KOVAČIČ  
D – † ŠTEFANIJA MATIČKO   

Petek  
29.april   
Katarina 

Sienska, red. 

 
9.00 

18.30 

 
Križ –  † PEPI EPŠEK 
D – † ANTON PEČOLER – 30.dan       

Sobota 
30.april  

 

15.00 
18.00 
18.30 

D – poročno slavje Škratek –Obreht 
Č – † IGNAC in IDA PLAZL   
D – večerna nedeljska maša: † starši SAHERNIK in GRAGER      

  

 TRETJA 
VELIKO-
NOČNA 

NEDELJA 
 

1,maj 
Sv.Jožef-
delavec 

 8.00 
 
 

8.30 
9.30 

 
9.30 

11.00 
11.00  

ŠT – † OTMAR POBERŽNIK – 15.obl. – r   
Maše v Šempetru ne bo, namen V ZAHVALO ZA ZDRAVJE se bo 
darovala pri Križu ob 8.30. 
Križ – ZA DUŠE V VICAH    
Križ – † IVANKA ČEMAŽAR /  
           POZABLJENI RAJNI   
D – † MIRKO PEŠL in JANI   
L – † ZDRAVKO SMREČNIK                           
O – † MARIJAN LUBEJ – 20.obl.                 

    MISEL:    Apostol Tomaž 

ni mogel verjeti drugim apostolom, 
da je Kristus res vstal od smrti. V 
resničnost njihovih besed je dvomil 
tako dolgo, dokler se mu sam Jezus 
ni prikazal. 

Podobno kot apostol Tomaž 
imajo tudi globoko verujoči v 
svojem verskem doživljanju 
podobne ure dvoma, ki niso 
nikomur prihranjene. 
 Glasilo izdaja PPŽD. Odgovarja: Igor Glasenčnik 

– župnik moderator,e-mail: igor.g@rkc.si  

mailto:igor.g@rkc.si


 
Številka 17        24.april 2022 

 

BELA NEDELJA 
 

  

Ime bela nedelja izvira iz starokrščan-
skih časov, ko so novokrščenci, ki so 
prejeli zakrament sv. krsta med 
velikonočno vigilijo, ves teden po 
veliki noči prihajali k bogoslužju 
v belih oblačilih. Sveti papež Janez 
Pavel II.(1978–2005) je 30. 
aprila leta 2000, na nedeljo 
po veliki noči, razglasil 
poljsko redovnico Favstino 
Kowalsko za svetnico ter ob 
tej priložnosti določil, da se 
bo prva nedelja po veliki 
noči »odslej v vsej Cerkvi 
imenovala nedelja Božjega 
usmiljenja«. Papež se je pri 
tem oprl na javno razodetje, 
posebej na Božjo besedo te 
nedelje, ki nazorno govori 
o Božjem usmiljenju, povod 
pa je bilo Jezusovo razodetje 

sestri Favstini: »Hči moja, govori 
vsemu svetu o mojem neizmernem 
usmiljenju. Ho-čem, da je praznik 
Božjega usmiljenja zatočišče vseh 
duš, pribežališče vseh grešnikov. Ta 
dan bom razodel polnost svojega 
usmiljenja. Kdor bo ta dan opravil 
sveto spoved in prejel sveto obhajilo, 
bo dobil popolno odpuščanje grehov 
in kazni za grehe. Naj se nihče ne boji 
priti k meni, čeprav so njegovi grehi 
še tako veliki.  



Hočem, da praznik mojega usmiljenja 
slovesno obhajate prvo nedeljo po 
veliki noči. 
Povej ranjenim ljudem, da se morajo 
zateči k mojemu usmiljenemu Srcu in 
dal jim bom svoj mir. Preden pridem 
kot pravičen sodnik, pridem kot kralj 
usmiljenja. Kdor zavrne moje usmil-
jenje, se sam obsodi.« 
Povezanost praznika Božjega usmil-
jenja in 2. velikonočne nedelje kaže 
na simbol zveze med zakramentom 
svetega krsta, velikonočno skrivnostjo 
odrešenja in Božjim usmiljenjem. S 
prejemom zakramenta krsta je novo-
krščenec očiščen in so mu odpuščeni 
vsi grehi, kar predstavlja razsežnost 
sprave med Bogom in človekom.  
 

Apostol Tomaž za svojo vero postavi pogoj, ki 

se nas posebej dotakne, saj smo mu tudi mi 

velikokrat podobni: želimo oprijemljive dokaze, 

da bi lahko globlje verovali.  

Očitno je, da je Tomažu ta nepričakovana in 

grozna Jezusova smrt na križu tako omajala 

njegovo vero v Odrešenika, da dejansko 

potrebuje oprijemljiv dokaz za to, da bo lahko 

veroval v samo vstajenje.  

Osem dni po veliki noči so učenci ponovno 

zbrani, tudi tokrat za zaklenjenimi vrati. Osem 

je število neskončnosti, večnosti. Osmi dan je 

dan vstajenja, ki ne pozna večera. To pa je tudi 

nedelja, ko se kristjani zbiramo k evharistiji. S 

pozdravom »Mir vam bodi!« stopi Jezus med 

svoje učence – kakor naredi tudi pri vsaki sveti 

maši, ko se kristjani zbiramo ob lomljenju 

kruha. Tudi nam se daje v otipljivi podobi bele 

hostije. Ob praznovanju evharistije se lahko 

kristjani nedeljo za nedeljo učimo vere v 

prisotnost Vstalega. Zato velja povabilo tudi 

nam: Ne bodimo neverni, ampak verni.  
                                                                                  Po: A. Grün

Za nami je praznik Velike noči in 
svetega tridnevja. Glede na prejšnja 
leta, so bili obredi zelo lepo obiskani 
in slavje se je mnogih src po dveh 

letih iskreno dotaknilo. Posebej nas 
vsako leto privabi v svetišča 

blagoslov jedil. Pa velikonočna 
procesija, ki je za mnoge praktične in 
odgovorne kristjane res višek prelepih 

dnevov. Za vse, ki ste bili del 
občestva velja zahvala. Žal je med 

temi lepimi dogajanji tudi 'nekaj 
pelina'. Na slavjih skoraj nismo srečali 

birmanskih pripravnikov in precej 
okrnjeno število prvoobhajancev. Kaj 

narediti? Da bi bilo obvezujoče, ni 
prav, zavesti pripadnosti pa od teh 

mladih, če niso podprti s strani svojih 
družin, ni. Bog se torej usmili… 

Blagoslov ognja na Šempetru.(foto: Igor) 

 



branje pasijona na veliki petek pri Križu (foto: Kotnik F.) 

blagoslov velikonočne sveče (foto Jeseničnik M.) 

velikonočna procesija v Črnečah (foto Kotnik F.) 
 

OZNANILA  
  

Pred nami je: 
 od 25.aprila do 2.maja – 

velikonočne počitnice za otroke – 

NI VEROUKA v tem tednu 

 sobota 30.aprila – Poroka v 

Dravogradu Škratek-Obreht  

 nedelja 1.maj – Sv.Jožef pri 

Sv.Križu ob 8.30 in 9.30, zato 

maše v Šempetru ne bo.  

Vabljeni zato h Sv.Križu.  

 od 1.maja do 8.maja – TEDEN 

MOLITVE ZA DUHOVNE 

POKLICE. Vabljeni k molitvam. 

 sreda 4.maj od 8.00 do večerne 

maše ob 17.00 – MOLITVENI 

DAN župnije Dravograd  
 sreda 4.maj – dan rekolekcije v 

Dravogradu. Z nami bodo vsi 

dekanijski duhovniki pri 

somaševanju ob 17.00 uri. Po 

njej dekanijski razgovor 

duhovnikov. 
 sobota 7.maj  od 9.00 – 12.00 – 

Sv.Križ - prva sveta spoved 

prvoobhajancev župnije Šentjanž 
 nedelja 8.maj – obisk uredništva 

Družine v naši PPŽD 
 sobota 14.maj  od 9.00 – 12.00 – 

Sv.Križ - prva sveta spoved 

prvoobhajancev župnije 

Dravograd 
 sobota 7.maj poroka Ferš –

Dvornik Polenik ob 15.00 v 

Dravogradu 
 sobota 14.maj: poroka 

Ošlovnik-Petrič v Šempetru 

ob 15.30 

 nedelja 15.maj – SVETOVNI 

DAN DRUŽIN v Rimu 

 nedelja 15.maj – maša pri Sv. 

Magdaleni ob 11.00 

 sobota 21.maj : poroka  

Žvikart -Zorman v Bukovju 
 nedelja 29. maj - PRVO 

SV.OBHAJILO v ŠENTJANŽU 

ob 10.00. 
 nedelja, 5.junij ob 10.00, 

praznik PRVEGA 

SV.OBHAJILA v 

DRAVOGRADU  

Mesec maj je mesec šmarnic. Po 
dveh letih bomo ponovno skupaj v 
šmarnični pobožnosti. V Šentjanžu, 
Dravogradu, Libeličah in Črnečah. 
Vabljeni otroci s starši. In odrasli tudi.  


