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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
Ožbolt – † TILEN BOŽIČ
ŠT – † CVETKA URŠNIK
L – ZA ZDRAVJE in v DOBER NAMEN
Vič – † KREVHOVI
Č – † FERDO GNAMUŠ
O – † PAVEL MORI
ŠP – † MILKA VRHOVNIK
L – † JOŽICA PŠENIČNIK
Boštjan – † JANEZ PETREJ
Č – † RENATO KRESNIK
L – PO NAMENU
Magdalena – † JOŽEFA OKROGELNIK, prošnja procesija
Č – † SLAVICA REK
L – † POŽEGOVI starši, bratje in sestre
ŠP – † ERIKA RAVLAN, † ALOJZ RAVLAN
D – † BARICA AMBROŽ – 1. obl. /birmanci Dravograd – 1.skupina/
Č – † JOHAN RAČNIK
Križ – † RUDI VOGL st. (p.d. pri Žiku)
L – † MARIJA ŠVAB in FRANC MERC – birmanci Šentjanž+Šempeter
D – † ALBIN VALENTI /birmanci Dravograd – 2.skupina/
Č – † FRANC MORI
Duhovne urice za prvoobhajance župnije Ojstrica pri Križu
L – † ALOJZ in MARJANA KOTNIK
D – sobotna nedeljska maša: † NEŽKA VALENTI – 11.obl.
Č – † FRANCI POROČNIK
Č – † PAVEL in INGE KOTNIK
† BERNARD NOVAK
ŠT – † ANTON ŽVIKART
† JAKOB PUST
ŠP – † MARIJA VRHOVNIK
D – † MATJAŽ KREVH - 1.obl. in FRANC KREVH -28.obl.
L – † ANTON OTTONS in umrli pri Jaklnu
O – † FRANC, MARIJA in ALOJZ PAJNIK ter JURIJ STOPAR
† KRISTINA KANONIK – 1.obl.
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod.
e-naslov: igor.g@rkc. Mobi: 041 319-440;

Številka 19

9. maj 2021

ŠESTA VELIKONOČNA
NEDELJA
Niste vi mene izvolili,
ampak sem jaz vas izvolil
in vas postavil,
da greste in obrodite sad
in da vaš sad ostane;
tako vam bo Oče dal,
kar koli ga boste prosili
v mojem imenu.
To vam naročam,
da se ljubite med seboj!«

Ne, takrat, ko je bil najbolj sam, me je najbolj
ljubil. Tako želim ljubiti! Saj ljubezen ni v
občutku, ljubezen je v tem, da ljubiš zaradi
Jezusa. Da ljubiš zaradi Ljubezni same.
Ljubiš, se trudiš, umiraš zaradi drugega.
Ljubezen raste, raste vse do smrti, ko se
poveliča. Ljubezen zmaguje v preizkušnjah
tega življenja in ostaja zvesta, v hudem in v
dobrem. Ljubezen spoštuje vrednost in lepoto
človeškega srca. Ljubezen nikoli ne obsodi na
smrt.

(Jn 15,16-17)

Jezus nam pravi: »Ljubite
se med seboj, kakor sem
vas jaz ljubil« (prim. Jn 15,12).
Jezus me je vendar ljubil
tako, da je dal življenje! On
je vendar umrl zame!
Kaj človek pravi o ljubezni?
Človek pravi, da je
ljubezen v občutku sreče. Da ni ljubezni,
če imaš občutek osamljenosti. Pa vendar;
To sem vam povedal, da bo moje veselje v
vas in da bo vaše veselje dopolnjeno.
To je moja zapoved, da se ljubite med seboj,
kakor sem vas jaz ljubil.
Jn 15, 11-12

ali ni bil Jezus sam, ko je umrl zame? Ali
ni celo z močnim glasom zaklical: »Moj
Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?« (Mr
15,34) Me zato takrat ni ljubil? Me zaradi
tega občutka osamljenosti in zapuščenosti
ni ljubil?

Ljubezen vedno odpre vrata k novemu
začetku; ker ljubi!

po: H. Sernec

Kaj vse ljudje skrivamo pod besedo »ljubezen«: od
gole sebične zagledanosti vase, preko
vsakovrstnega koristoljubja do sprevrženih
grešnih nagnjenj, ki jih skrivamo pod besedo
ljubezen. A vendar ljubezen – in to prava,
nesebična, darujoča se ljubezen – je in ostane
temeljna vrednota vsega pravega, predvsem
krščanskega življenja. Ljubiti moramo, vendar ne
kakorkoli, ampak nesebično, tako da smo
pripravljeni dati sami sebe, svoje sposobnosti in
talente, celo svoje življenje za blagor bližnjega.

Jezusov

vnebohod

pomeni, da je Jezus dokončno
povzdignjen na tisto mesto v nebesih,
ki mu ga je Oče pripravil na svoji
desnici. Hkrati s tem je Bog vse
podvrgel njegovim nogam ter ga
postavil za glavo Cerkvi.

HREPENENJE PO SREČI, KI JE
NEKJE VISOKO
Kako resnično je, da vsak človek
hrepeni po sreči. Ko pa ljudi
sprašujemo, ali so srečni, pa skoraj
vsak odgovarja, da ne ali le
redkokateri. Zato trdim, da na tem
svetu prave sreče ni in upravičeno
bivanje na zemlji imenujemo solzna
dolina. Se še spomnimo tega
starodavnega izraza, ki so ga
uporabljali naši starši…?Kako je
resničen.
Četudi smo bogati in nas drugi
spoštujejo, četudi smo mladi in lepi in
zdravi in si zapovrstjo privoščimo vse
užitke sveta, vendar nam je vse to
premalo. Že jasna zavest, da bo vse to
prešlo in sicer prav kmalu, nas
nemalo vznemirja, vsaj v tistih tihih
trenutkih, ko smo sami s seboj.

Tudi učenost in sila umetniškega
ustvarjanja
nas
trajno
ne
zadovoljujeta. Naša duša teži više.
V molitveni meditaciji more doseči
vrh utehe na tem svetu: ekstazno
zedinjenje z večnim Duhom – Bogom.
Toda tudi to je le hipen predokus neke
daljne brezmejne blaženosti, ki
človeka čaka v prihodnosti, ko bo
osvobojen teže materije.
Nedopolnjeno hrepenenje po sreči v
srcu vsakega človeka je dokaz, da ta
sreča mora obstajati onstran tega
sveta. Imenujemo jo nebesa.
Po nebesih pa ne hrepeni le ubogo
človeško srce vsa stoletja človeške
zgodovine. Obstoj nebes je izpričal
učlovečeni Bog Jezus Kristus. In nam
kristjanom mora to pričevanje
zadostovati.
Pa nam res zadošča?

Svetnik tedna: 15. maj
SV. ZOFIJA

Sv. Zofija velja med ljudmi za zelo
priljubljeno. Čeprav o njenem
življenju vemo bore malo in še to
sloni na legendah, je postala
poosebljenje
pojma
modrosti.
Češčenje Božje modrosti pa sega
vse do prvih časov krščanstva. Sveti
Modrosti je tako posvečena
znamenita cerkev v Carigradu, ki je
zdaj spremenjena v mošejo.
Zgodba, ki govori o Zofijinem
življenju pravi, da je bila odlična
kristjanka iz Milana, ki se je po
moževi smrti s tremi hčerami
preselila v Rim. Tam so vse umrle
kot mučenke. Svetnico upodabljajo
kot mater s tremi otroki ali z
mučeniško palmo in s knjigo v
rokah. Častijo jo kot zavetnico
vdov. V naših krajih jo radi
poimenujejo tudi kot »mokra
Zofka«, saj na ta dan največkrat
dežuje.

Tednik Družina 7. maja vstopa v 70. leto
izhajanja
Slovenski katoliški tednik Družina je začel
izhajati 7. maja 1952 kot verski list
tedanje Apostolske administrature za
Goriško.
Leta 1973 je Družina iz štirinajstdnevnika
postala tednik, kar je še zdaj. V letih med
1956 in 1961 je zaradi političnega
pritiska izhajala le enkrat mesečno. Od
leta 1998 redno izhaja v barvah. Letno
izide 52 številk, ob posebnih priložnostih
pa tudi izredna številka. Ob obisku sv.
papeža Janeza Pavla II. leta 1996 je tri
dni izhajala vsak dan. Jo že imate
naročeno? Lepo bi bilo, da bi jo tudi brali

Zborovsko petje v cerkvah in
pri bogoslužjih je še vedno
prepovedano.
V sredo 12.5.2021 bo ob 15.00
v župniji Dravograd potekala
dekanijska rekolekcija. Prosimo,
da naše pastoralno delo in
načrtovanje podprete z molitvijo.
Na prošnje dneve se povežimo v
molitvi, da svojemu delu izprosimo
božjega blagoslova. Če se
moremo, se maše udeležimo, sicer
pa se povežimo v skupni molitvi.

Aktualen vic za konec:

V ŠOLO – Poslanec v parlamentu:
»Ni problema, če otroci ne hodijo v
šolo ... niti jaz nisem hodil.«

