
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd (PPŽD) 

                                          od 1.maja do 8.maja 2022 
  

 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.                 

 

Ponedeljek 
2.maj  

Atanazij, cer.uč. 

 
10.00  
17.00
18.30 

Dan češčenja Sv.Rešnjega Telesa v Libeličah 
L – † ANA ČEBUL  
L – † HELENA PUŠNIK  
D – † PAVLA PŠENIČNIK (botra Marija)                              

  Torek  
3.maj     

Filip in Jakob, 
apostola 

 
7.30 
9.00 

17.00 

Dan češčenja Sv.Rešnjega Telesa v Črnečah 
D – † DRAGO PISTOTNIK 
Križ – † IVANKA, IVAN in ŠTEFAN PELC  
Č – † TONE VRHOVNIK – 10.obl.   /seja Karitas Dravograd ob 17.00/           

Sreda  
4.maj   

Florjan, muč. 

 
9.00 

11.00 
16.00 

 
17.00  

Dan češčenja Sv.Rešnjega Telesa v Dravogradu 
D – † JANJA VISKOVIĆ                   
D – † IVAN BELINA                 
Molitvena ura za duhovne poklice – sodelujejo birmanski pripravniki 
in molitveni botri ter molivci  
D – † VINKO PŠENIČNIK – 30.dan 
Zaključek molitvenega dne – blagoslov in litanije    

Četrtek  
5.maj  

17.00
18.00
18.30 

ŠT – † MAGDALENA FIŠER - osmina 
Č – † PEPI EPŠEK  
D – † MARIJA KALIŠNIK 

Petek  
6.maj 

Prvi petek 

9.00 
17.00
18.30 

Križ –  ZA ZDRAVJE NA DUŠI IN TELESU   
L – † JULIJANA JAMER 
D – † MARIJA HOJNIK        

Sobota  
7.maj  

 
Prva sobota 

 
11.00 
15.30
18.30 

Križ - Prva sveta spoved prvoobhajancev iz Šentjanža od 9.00 do 12.00 
L – † mama MARIJA ŠVAB in FRANC MERC ter VINKO MASLE in zdravje 

D – poroka z mašo Ferš-Dvornik Polenik 
D – večerna nedeljska maša: † AVGUŠTIN VAUKMAN in VLADO  
                                                               † LEOPOLD in ANTONIJA MORI                

  

 ČETRTA 
VELIKO-
NOČNA 

NEDELJA 
DOBRI PASTIR 

8,maj 
 

  

8.00 
8.30 

 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00  

13.00 

 

ŠT – † BRIGITA ZAJAMŠEK – 15.obl.    
Č – † č.sestra MARIJA KADIŠ 

      † OTO in BRANKO ter botra KATICA                                
ŠP – † AVGUST VRHOVNIK                  
D – † JERA, FERDO in ZALA GNAMUŠ ter VIDO,MARIJA in FELIKS ŽLOF   
L – † TITUS KRAKER – 13.obl.                            
O – † SONJA ROBIN -1.obl. in ŠILERJEVI in SOR. (krst)  
D – krstno slavje                   

     



Številka 18        1. maj 2022 
 

TRETJA 
VELIKONOČNA NEDELJA 

 

Skoraj ob vsaki nesreči, ki se 
zgodi, si navadno človek postavi 
vprašanje: Zakaj se je to zgodilo? 
Kdo je odgovoren za nesrečo? Kako je 
bilo sploh mogoče, da se je nekaj 
tako hudega zgodilo? 

Včasih si postavljamo še bolj 
ostra vprašanja: Kako more Bog 
dopuščati kaj takšnega? Kje je bil 
vendar Bog, ko se je to zgodilo? 

Takšna vprašanja niso nekaj 
novega, kajti človek 
vseh časov si jih je 
vedno znova postavljal. 

Tako so ljudje 
tudi Jezusu postavili 
vprašanje : kdo je grešil, 
da jih je zadela tako 
huda kazen. Judje so bili 
namreč prepričani, da je 
bila vsaka nesreča, ki je 
zadela človeka, božja 
kazen za njegove grehe. 

Na ta vprašanja 

so poskušali odgovoriti že veliki 
misleci, vendar ni nihče mogel najti 
zadovoljivega odgovora. 

Vsaka nesreča, v kateri nismo 
neposredno prizadeti, nam lahko 
pove, da še živimo, da še imamo čas. 
Vendar je ta čas omejen. 

Vprašajmo se : Ali se 
zavedamo, da je naš čas omejen? Se 
zavedamo, da bo Gospod nekoč 
vprašal po naših sadovih? Da nas bo 
vprašal, koliko smo bili v življenju 
sposobni odpuščati drug drugemu.  

         

                                                      (Franček Kraner) 
 

Foto: iz spleta 



V letu 2022  Družina praznuje 

70-letnico izhajanja. 
 

Ob tem jubileju se uredništvo 

zahvaljuje za zvestobo vsem bralcem 

in naročnikom. 

Tednik Družina je že desetletja 

zanesljiva leča, skozi katero slovenski 

kristjani presojamo svet in naš 

čas, je zvesti spremljevalec in trdna 

opora v nepredvidljivosti 

sodobnega časa. 

Zato se skupaj veselimo okroglega 

jubileja Družine! 

Vabimo vas, da se ustavite ob izhodu 

in zaupate svoj naslov, na katerega 

vam bomo Družino  pošiljali en 

mesec brezplačno. Če ste že naročnik 

pa nam sporočite naslove tistih, ki 

Družine še ne berejo. 

S prvim izvodom  tednika bomo 

poslali tudi zveneče darilo – zvonček. 
 

Naj bo Družina vsak dan z vami! 

 

Opomba: Prihodnjo nedeljo vam 

bomo razdelili liste z naročilnico – 

mesec dni brezplačnih številk Družine. 

 

 
OZNANILA 

 

ZALOŽBA DRUŽINA - KULTURNO 
DRUŠTVO MOHORJAN  

 OBČINA PREVALJE – ŽUPNIJA PREVALJE 
V BARVAH MAVRICE                                                      

RAZSTAVA ILUSTRACIJ IZ REVIJE 
MAVRICA 

POGOVOR OB KNJIGI IZ BESEDE 
S ŠKOFOM MAKSIMILIJANOM 

MATJAŽEM 
 PROGRAM: 

UČENCI OŠ FRANJA GOLOBA PREVALJE 
PREVALJE, GROŠLJEVA GALERIJA 

 SREDA, 4. MAJ, OB 18. URI 
RAZSTAVA BO NA OGLED DO 31. MAJA 

50 LET REVIJE MAVRICA 
 

ŠMARNICE v maju 2022 
 

Letos bomo spet po dveh letih 

premora v naših cerkvah 

obhajali šmarnično pobožnost z 

otroki in odraslimi. Zato vabimo 

v ponedeljek 2.maja na prvo 

snidenje ob šmarnicah.  

Posebej povabljeni otroci 1,2,3 

in 4.razredov. Ostali zelo lepo 

povabljeni. (iz izkustva pa 

vemo, da malo starejše šmarnice 

ne nagovarjajo…je temu res 

tako? Demantirajte me.   

Ura šmarnic: 

V Libeličah ob 17.00 uri. 

V Črnečah in Šentjanžu ob 

18.00 uri. 

V Dravogradu pa ob 18.30 uri. 

 

  



TEDEN MOLITVE 

ZA DUHOVNE POKLICE 

/od 1.- 8. maja 2022/ 
 

Kaliti in rojevati nove duhovne poklice 

je ena najzahtevnejših nalog sodobnega 

časa. Potrebna je prenovljena 

iznajdljivost, ki bo vsej Cerkvi in še 

posebej župnijskim animatorjem dala 

moči in poguma, dušnim pastirjem Duha 

poslušnosti in sodelovanja, vsakemu 

kristjanu pa omogočila, da bo odkrival 

lastno poklicanost, kako biti Jezusov 

učenec in misijonar evangelija. Nikomur 

izmed njih pa ne sme biti tuje molitveno 

življenje in tišina, ki je edina sposobna iz 

prahu zemlje obuditi tiste, ki jih Bog 

kliče. Duhovni poklici so žlahtna ruda, 

ki se s trudom izkoplje iz Božjih 

globočin. Samo potem, ko bodo naše 

roke žuljave od molitve, bo Cerkev 

doživela pomlad duhovnih poklicev. 

Zato smo še posebej v tem tednu vsi 

povabljeni, da se odpravimo na pot 

molitve in iskrene prošnje. 

Vabljeni torej, da vsaki dan 
prihajate v večjem številu k 
mašam, kjer bomo prebirali 

posebne nagovore in oblikovali 
prošnje za rast novih duhovnih 

poklicev. 
V Dravogradu bo na razpolago 

pol ure pred večerno mašo 
slavljenje Najsvetejšega v 

molitvene pol ure.  
Predlagam, da se držimo 
predvidenega razporeda: 

PONEDELJEK ob 18.00: 
Vabljeni bralci božje besede iz 

vseh župnij PPŽD. 
TOREK ob 18.00: 

Vabljeni člani Karitas iz vseh 
župnij PPŽD. 

SREDA: molitev bo ob 16.00, 
vabljeni birmanci iz Dravograda 
in Šentjanža ter molitveni botri 

iz Dravograda. Ob 17.00 bo 
sveta maša z zaključkom 

molitvenega dne. 
ČETRTEK ob 18.00. 

Vabljeni člani Živega rožnega 
venca iz Šempetra. 

PETEK ob 18.00: 
Vabljeni ministranti iz vseh 

župnij PPŽD. 
SOBOTA ob 18.00: 

Vabljeni člani družinskega 
verouka Dravograd in 

prvoobhajanci obeh župnij s 
starši. (Drav.+Šentjanž) 

----------------------- 
Prosim, vzemimo letošnji teden 

Molitve za duhovne poklice 
odgovorno in resno.  

Vsaki dan bo ob 18.30 sveta 
maša (razen v torek ne in sredo, 

ko bo ob 17.00).  
PRIDITE MOLIMO. 

Še kako potrebujemo duhovne 
poklice za novo tisočletje. 

 Vam je vseeno, če jih ni?


