
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 2.maja do 9.maja 2021 
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                         

  

Ponedeljek 
3.maj 

Filip in Jakob, ap.   

 
9.00 

16.00
18.00 
18.30 

Molitveni dan v Črnečah 
Križ – † ANA KAŠNIK, po maši molitev 
L – † JOŽICA PŠENIČNIK    
Č – † JOŽE PODERČNIK, po maši molitev pred Najsvetejšim in zaključek 
D – † PETER MUŠ, šmarnice za prvošolce Dravograd     

Torek 
  4.maj   

Sv.Florjan, muč.  

 
8.00 

10.00
16.00
16.00 
18.00
18.30 

Molitveni dan v Dravogradu 
D – † MILAN LAMPRET, molitev po maši vodijo bralci bralci b.b. 

D – † JULIJANA ŠIMON, molitev po maši vodi molitvena skupina 

D – † MARICA OŠLOVNIK, molitev po maši vodijo ministranti 

L – † Krištanova mama                     
Č – † CVETKA KOVAČIČ 
D – † IVANA ZALOŽNIK, molitev vodijo cerkveni pevci: zaključek z blagoslovom                        

Sreda 
5.maj  

7.30 
16.00
18.00 

D –  ZA ZDRAVJE 
L – † Krištanova mama 
Č – † FRANC HORVAT 

Četrtek 
6.maj  

Dominik Savio,    

16.00
18.00
18.00
18.30 

L – V DOBER NAMEN 

D – molitvena ura za duhovne poklice 
Č – † KRISTINA KONEČNIK  
D – † BRANKO VOLŠAK – 30.dan – prvoobhajanci Dravograd 1.skupina                      

Petek 
7.maj  

 Prvi petek. 

9.00 
16.00
18.00
18.30 

Križ – † starši KADIŠ in č.s.MARIJA        
L – † DANILO IVANČIČ      
Č – † FERDO GNAMUŠ 
D – † ERNA KREVH – osmina, prvoobhajanci Dravograd 2.skupina                             

Sobota 
         8.maj   

Prva sobota 

11.00
17.00
17.00 
18.00
18.30 

Križ – ZA ZDRAVJE in v DOBER NAMEN /krst/ 
ŠT – † IVAN FIŠER – prvoobhajanci  iz Šentjanža 
L – † JOŽICA PŠENIČNIK  
Č – † FRANCKA, MAKS in MAKSI KOTNIK 
D – sobotna nedeljska maša: † starši JANKO in FRIDA KAISER       

ŠESTA 
VELIKO-
NOČNA 

NEDELJA   
       9.maj  

  

8.00 
8.00 

 
9.30 

 
9.30 

11.00 
11.00 

Č – † MARICA KOGELNIK      
ŠP – † FRANC MOČNIK – obl. (p.d.Dolančev Franc) 
         † ŠTEFAN BREZNIK – obl. , prvoobhajanci iz Šempetra  
ŠT – † STANKO GRILC, ANGELA in ANTON TOMAŽIČ  
           ter MARTINA RAMŠAK   
D – † GNAMUŠEVI in ŽLOFOVI        
L – † TITUS KRAKER – 12.obl.                       
O – † JOŽE BOŽIČ – obl. in KORATOVI                          

 
 

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

mailto:igor.g@rkc


Številka 18        2. maj 2021 
 

PETA VELIKONOČNA 

NEDELJA 
Ostanite v meni in jaz v vas.  

Kakor mladika ne more  
sama roditi sadu,  

če ne ostane na trti,  
tako tudi vi ne,  

če ne ostanete v meni.  
Jaz sem trta, vi mladike.  

Kdor ostane v meni  
in jaz v njem,  

ta rodi obilo sadu,  
kajti brez mene  

ne morete storiti ničesar. 
 (Jn 15,4-5)  

 
Gospod, daj, da s Tvojo pomočjo,  

sleherni izmed nas rodi obilen sad! 

 

 

Vinska trta je že v številnih 
starodavnih kulturah podoba 
vitalnosti, rodovitnosti, veselja in 
ustvarjalnosti. V stari zavezi je 

podoba Izraela: Bog je vinogradnik, 
Izrael, izvoljeno ljudstvo, je vinograd. 
Pri Grkih Dionizij, bog vinske trte, 
pooseblja veselje do življenja in igrivo 
ustvarjalnost. 
Jezus je mnogokrat opazoval trto, 
njene mladike, grozde … Videl je 
življenjsko povezanost med mladiko in 
trto. Zato je samega sebe primerjal 
vinski trti, kristjane pa mladikam. Tako 
je označil, kako smo kristjani povezani z 
njim. 
Sveta Cerkev je skrivnostno naprej 
živeči Kristus, ki sam sebe imenuje 
vinska trta. Člani Cerkve smo mladike. 
S svetim krstom smo bili vcepljeni na 
trto in sedaj je naša naloga, da 

rastemo, zelenimo in rodimo 
sadove. To pa je mogoče le, 
dokler smo s trto tesno povezani, 
dokler se v nas pretaka isti sok in 
smo živi organski del trte. Takoj 
ko nas kdo odtrga od trte, 
usahnemo in za nič drugega 
nismo, kakor da nas Gospodar 
vrže na ogenj in nebogljeni 
preminemo v pepel (Jn 15,1-7).  
Živi sok, ki se iz trte – Kristusa 

pretaka v mladike – kristjane, je Božja 
milost. Brez nje sta življenje in rast 
nemogoča.  

župnik 

 

   

   



MESEC MAJ – Marijin mesec 

 

Marija, Kristusova mati, se v litanijah 
imenuje Mati milosti Božje. Po milosti 
Božji je postala Marija zgled za vse 
matere. In vse, ki si želijo postati 
dobre matere, morajo živeti v 
posvečujoči milosti. Lahko je postati 
mati, zelo težko pa je izpolniti vse 
materinske obveznosti. Od zgoraj 
pride blagoslov na mater in na 
otroka.  
 
Marija se imenuje Mati brezmadežna 
in brezgrešna. Mati: čista mora biti 
cela tvoja hiša, obleka, stanovanje in 
vsa živila. Brezmadežno tvoje srce in 
brez greha sad tvojega telesa. Iz 
tvojih materinskih prsi srka tvoj otrok 
kal dobrega in hudega. Vesela, jezljiva 
ali nevoščljiva mati vzgoji sebi 
enakega otroka.  
 
Marija se imenuje Mati ljubezniva. 
Kako zelo zasluži to ime v 

betlehemski votlini, na begu v Egipt, v 
votlini junaštva, v nazareški hiši. S 
kakšno ljubeznijo išče svojega 
dvanajstletnega Jezusa in mu sledi 
vse do križa. Z enako ljubeznijo moraš 
tudi ti mati paziti na svoje otroke. Ne 
vzgajaj svojih otrok s slepo ljubeznijo, 
ki gleda skozi prste. Majhnim 
otrokom daj vso Sinovo dobroto, 
odraslim otrokom pa izroči svoje 
materinske križe, da bodo nekoč 
postali razsipni. 
 
Marija se imenuje Mati čudodelna, 
ker z veliko požrtvovalnostjo spremlja 
svojega Božjega Sina skozi življenje. 
Za svoje otroke ne boš naredila 
nobenega čudeža, ampak jih boš 
osrečila, če jih obvaruješ slabih dejanj 
in dobro vzgojiš. 
----------------------------------------------  

Ob pogrebu + ERNE KREVH iz Viča 

so darovali za sveto mašo: sin Joži – 
3 maše; druž.Šlebnik-Gnamuš – 2 

maši; Jasmina z druž.; Fanika Jerčič, 
Barica Polaner, Frančiška Ramšak; 
Salačnikovi; Lojzka Vrhovnik; Ferk 

Zdenka; Majda Štaher; Mojca in 
Franc Plazovnik;    

  
Ob pogrebu + IVANE ZALOŽNIK 

(Namar) iz Dravograda so darovali za 

sveto mašo: sin Igor Namar z druž.; 
hči Marjana; 

 

Hvala vsem za svete maše. 
 

 
Šala za konec: 

  

FACEBOOK – Danes pa Facebook 
nenormalno šteka. Petkrat sem že kliknil 

»domov«, pa sem še kar v gostilni. 



 
ŠMARNICE 2021 

 Spoštovani, 

Katehetje in oba župnika vas vabimo, 

da naredite odločitev in se odločite, 

da ta mesec posvetite Devici Mariji in 

ona se bo sigurno z vami na 

pomladni duhovni preobrazbi. 

Pomislite kako lepo bo, ko bo vaša 

družina postala bolj božja, bolj 

povezana. Tako vabimo veroučence 

da sledite šmarnicam za otroke, 

birmance in starše pa, da sledite 

šmarnicam, ki jih je pripravil Marko 

Rijavec. 

 

Letošnje šmarnice za otroke 

avtorja Aca Jeanta Svetniki so bili 

čisto (ne)navadni ljudje bodo družine 

lahko spremljale s pomočjo aplikacije 

(zgodba in izziv za vsak dan) in v 

obliki podcasta na Radiu Ognjišče, 

kjer bo zgodbe prebiral Jure Sešek. 

 

Prav tako bodo v zvočni obliki na 

voljo tudi šmarnice Marka Rijavca z 

naslovom Camino - pot, ki se začne 

na koncu. Avtorjevemu uvodu lahko 

prisluhnete na tej povezavi. Marko 

Rijavec je primorski duhovnik, ki je 

izdal že nekaj pesniških zbirk. V njem 

je ogromno veselja do življenja, zato 

vabimo starše da si vzamete čas in 

spremljajte kaj vam bo imel 

Marko Rijavec povedat o 

doživljanju romanja v 

Compostelo. Verjamemo, da bo 

zelo zanimivo. 

 

 
Da pa ne bi bile šmarnice 
povsem brez udeležbe pri 
mašah in posebnih srečanjih s 
prvoobhajanci, pa pripravljamo 

v PZD še naslednje aktivnosti. 
- V Libeličah bodo šmarnice 

vsaki dan ob 16.00 
- V Črnečah vsaki dan ob 18.00 

 
V preostalih župnijah pa bodo 
srečanja oz.šmarnične pobožnosti s 
sveto mašo potekale takole – (glej 

razpored tega tedna, ostali sledijo v naslednji 

številki): 
 
- 3.maj: šmarnice za prvošolce Dravograd     
 

-6.maj:šmarnice prvoobhajanci    
                 1.skupina Dravograd/18.30/ 
 

-7.maj: šmarnice prvoobhajanci       
               2.skupina Dravograd/18.30/  
 

-8.maj:šmarnice in srečanje za 
prvoobhajance iz Šentjanža /17.00/ 
 

-9.maj: šmarnice in srečanje za 
prvoobhajance iz Šempetra /8.00/  

 

Blagoslovljen majnik! 

http://sku.rkc.si/2021/04/29/smarnice-za-otroke-2021/
http://sku.rkc.si/2021/04/29/smarnice-za-otroke-2021/
https://smarnice.si/
https://smarnice.si/
https://avdio.ognjisce.si/cikel/zgodbe_za_otroke
http://sku.rkc.si/2021/04/29/smarnice-za-odrasle-2021/
http://sku.rkc.si/2021/04/29/smarnice-za-odrasle-2021/
http://sku.rkc.si/2021/04/29/smarnice-za-odrasle-2021/
https://soundcloud.com/user-236050240/predgovor

