
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd (PPŽD) 

                                          od 8.maja do 15.maja 2022 
  

 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                   

 

Ponedeljek 
9.maj   

17.00
18.30 

L – † ZDRAVKO SMREČNIK  
D – † BLAŽ - 30.obl. in ALBINA ter brata BRANKO in DRAGO VOLŠAK                               

  Torek  
10.maj    

17.00 
18.00
18.30 

L – † mama EMILIJA – 20.obl. in pri Lužniku pomrli 
Č – PO NAMENU 
D – † SIMON POTOČNIK - osmina        

Sreda  
11.maj   

  

9.00 
9.30 

17.00  
18.00  

Molitvena ura za duhovne poklice 
Rekolekcija – maša  V ZAHVALO ZA ZDRAVJE                     
L – † ALOJZ BRUMNIK  
Č –  PO NAMENU       

Četrtek  
12.maj  

Leopold Mandič 

17.00
18.00
18.30 

L – ANDREJ HOVNIK  
Č – † PEPI EPŠEK   
D – † OTO MIRKO KALIŠNIK, po maši seja skupine Draneva 

Petek  
13.maj 

Fatimska Marija 

9.00 
17.00
18.00
18.30 

Križ –  † SMILJAN SAMEC in družina URAN    
L – † HELENA PUŠNIK 

Č – † ANDREJ GABROVEC ml. 
D – † družina KAISER, sin JANKO in hčerka FRIDA         

Sobota  
14.maj  

 
 

 
15.30
17.00
18.00
18.30 

Križ – prva sveta spoved otrok župnije Dravograd od 9.00 – 12.00 
ŠP – poroka z mašo OŠLOVNIK - PETRIČ   
L – † ZDRAVKO SMREČNIK 
Č – † OTILIJA BLIMEN - osmina 
D – večerna nedeljska maša: † OLGA PODERČNIK                  

  

 PETA 
VELIKO-
NOČNA 

NEDELJA 
15.maj 

  

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00  

  

 

ŠT – † DRAGO FILAČ     
Č – † starši: TEREZIJA in DRAGO ŠTELCER  
ŠP – † ANTON in MARIJA BERDNIK, sin IVAN, stric FRANC POKERŽNIK                    
D – † LENKO PROHART in ZA ZDRAVJE in blagoslov    
L – † mama MARJANA in ALOJZ KOTNIK                              
Magdalena – † IVAN KOBOLT    
                    

MISEL: Mi, ki razmišljamo o 

Jezusu Dobrem pastirju, se izročimo v 
skrbne roke svojega dobrega pastirja. Ta 
nas brani v svoji posebni previdnosti tudi 
v nevarnostih, ki jih sami sploh ne 
vidimo. Zares hrume viharji, tulijo 
volkovi, toda nič se ni treba bati nam, 

Kristusovim ovcam, dokler nas brani naš 
dobri pastir.  »Gospod je moj pastir, nič mi ne 

manjka... Tudi če bi hodil v temni dolini, ne bom 
se bal hudega, ker si ti z menoj: tvoja gorjača in 
tvoja palica sta mi v tolažbo« Ps 22, 1. 4). 

 (Franček Kraner) 

Glasilo izdaja PPŽD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 

e-naslov: igor.g@rkc. Mobi: 041 319-440 

mailto:igor.g@rkc


Številka 19        8. maj 2022 
 

NEDELJA 
DOBREGA PASTIRJA 

 

SVETOVNI MOLITVENI DAN  
ZA DUHOVNE POKLICE 
 

Jezus, moj prijatelj in vodnik, z 

zaupanjem te prosim za vse naše 

duhovnike, redovnike, redovnice in 

misijonarje. Napravi iz njih orodje 

svojega miru. 

Kjer je sovraštvo,  

naj prinašajo spravo. 

Kjer so razdori,  

naj ustvarjajo edinost. 

Kjer so dvomi,  

naj utrjujejo vero. 

Kjer so zmote,  

naj svetijo z resnico. 

Kjer je obup,  

naj budijo upanje. 

Kjer je žalost,  

naj razdajajo veselje. 

Gospod Jezus, pomagaj našim 

duhovnikom, da bodo sveti, 

požrtvovalni in potrpežljivi. 

Nam pa daj moči, da jim bomo 

vračali zvestobo za zvestobo, 

velikodušnost za velikodušnost, 

dobroto za dobroto. 

Marija, mati velikega duhovnika 

Kristusa, varuj naše duhovnike vsega 

hudega in stoj jim ob strani. 

Amen.  
Po: Molite in spodbujajte k molitvi – Molitve za duhovne poklice 

  



 

V letu 2022  Družina praznuje 

70-letnico izhajanja. 
 

Naše družabno življenje se v zadnjih 
letih intenzivno seli na splet, 
epidemija pa je ta trend še pospešila 
in tja »potisnila« tudi versko življenje. 
Družina zato svoje bralce želi srečati 
tudi tam: s svojo spletno stranjo in 
spletno stranjo sestrskega portala 
Aleteia.si, s facebook in instagram 
profili Družine, Aleteie in številnih 
Družininih revij (Mavrica, Najst, Božje 
okolje, Magnificat, Praznična, SLO). 
Prav v tem tednu pa bo stekla tudi 
spletna pogovorna oddaja Reflektor, 
ki jo boste lahko spremljali na 
Družininem Youtube kanalu ob 
sredah in bo na svež način 
osvetljevala vprašanja s področja 
odnosov, duhovnosti in družbe. Tudi 
nad tem projektom bedi Mojca 
Purger, ki pravi: »Verjamemo, da je 
svet žejen ljubezni, dobrote in 
odpuščanja, in da je prav, da so ta 
sporočila močno prisotna tudi na 
spletu. Ponuditi želimo spletni 
pristan za vse, ki 'surfajo' po morju 
raznih informacij.« Dobrodošli torej 
vedno znova v pristanu, polnem 
kakovostnega in navdihujočega 
branja, vse bolj pa tudi poslušanja in 
gledanja. 
 

Ob tem jubileju se uredništvo 

zahvaljuje za zvestobo vsem 

bralcem in naročnikom. 

 Skupaj se 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: Po maši vam bomo razdelili 

liste z naročilnico – mesec dni 

brezplačnih številk Družine. 

 
Na prejšnji, aprilski prvi petek, sem kot že 

nekaj let obiskal starejšega moža, ki je po 

odhodu žene v dom sam živel v svoji hiši. 

Zanj so zgledno skrbeli odrasli otroci. Tudi 

zdravstveno je bil lepo oskrbovan. Rad pa je 

bil doma, kjer so mu družbo delale domače 

živali. V mirnem kotičku, stran od ceste, je 

opazoval naravo in se veselil ptic, ki so 

pridno prihajale na bližnja drevesa, saj so pri 

njem dobivale hrano.  

Vsakokrat sem odšel bogatejši od 

njega. Obisk in prejem sv. obhajila je tudi 

njemu veliko pomenil. Domači so 

pripovedovali, da se je ob obisku duhovnika 

počutil kot v nebesih. Zaupal mi je, kako vse, 

tudi bolečine, sprejema in izroča za velike 

namene Cerkve in sveta, za duhovne poklice, 

domače duhovnike … V zadnjem času tudi za 

mir v Ukrajini.  



Posebno pa me je nagovorila 

njegova pripoved o resničnem dogodku, ki je 

za nas vse velika spodbuda ne le v mesecu 

maju, ampak sploh. Takole je pripovedoval.        

  Bilo je v času vojne. Mati je s 

svojimi devetimi otroki v sobi molila rožni 

venec. Prestrašili so se ob glasnem poku. 

Skozi okno je švignila krogla. Šla je mimo 

njih.  

Še veliko drugega mi je zaupal, kot 

bi vedel, da je to zadnje srečanje. Iz njegovih 

besed sem razbral njegovo veliko vdanost in 

zaupanje do Marije, molitve rožnega venca, 

in sploh življenja z Bogom. Tik pred cvetno 

nedeljo smo ga pokopali (Ivan Češnovar, 

Log, Polhov Gradec).  

Sklenem z molitvijo iz letošnjih 

šmarnic p. Branka Petauerja Marija ima 

mnogo oblek: »Kraljica Slovencev, sprejmi v 

svoje naročje vse svoje otroke. Privedi nas k 

Jezusu, da bomo začutili, da je naš Brat in 

Odrešenik. Bodi nam vsem najkrajša pot k 

Božjemu Sinu.«                                 Miro Šlibar  
 

OZNANILA 

 
 

V sredo bo v naši župniji redna mesečna 
rekolekcija. Vabljeni k molitvi ob 9.00 in maši 

ob somaševanju duhovnikov ob 9.30. 
 

V torek po večerni maši (19.10) bo odslej 
priložnost molitve pred Najsvetejšim – za 

duhovno izročitev Jezusu in molitvi za 
ozdravljenje. Adoracija bo potekala v tišini. 

Vabljeni in pridite – molimo! 
 

Vsako leto 15.maja obhajamo SVETOVNI 
DAN DRUŽINE. Svetovno srečanje družin bo 
letos v Rimu od 22.-26 junija 2022. Molimo za 
naše družine, da nam hudobni duh ne uniči te 

osnovne celice družbe in Cerkve.  
 

Molitveni namen za maj 2022: ZA VERNOST 
MLADIH. Molimo za mlade ljudi, poklicane k 
življenju v polnosti, da bi v Mariji odkrili njeno 

poslušajočo držo, globino razločevanja, 
pogum vere in predanost služenju. 

 

Ob pogrebu + KEP MIRAN-a iz Dravograda 
so darovali za svete maše: družina Jeseničnik 
Matic-a, Golob Boštjan iz Ožbalta, Mirko Izak 
z družino;     Hvala vsem za svete maše 

ZA KONEC SE OBILNEJE NASMEJMO:  
 

Vladarji – Aleksander Veliki, Julij Cezar 
in Napoleon Bonaparte razpravljajo o 
Rusiji. Cezar pravi: »Joj, če bi jaz imel 
vse te ruske tanke, bi imperij povečal na 
ves svet.« Aleksander je prepričan: »Jaz 
bi ga njihovimi letali zagotovo zasedel 
kar dvakrat.« Napoleon pa potarna: »Če 
bi jaz imel njihove medije, svet sploh ne 
bi izvedel, da sem izgubil bitko pri 
Waterlooju.«  

 

Zlomljena noga. Na gradbišču se 
ponesreči eden izmed delavcev. Z 
zlomljeno nogo ga odpeljejo na 
urgenco. Zvečer ga v bolnišnici obišče 
njegov šef: »Povejte mi, kako se je to 
zgodilo?« – »Ja, to je bilo pa tako. Nosil 
sem desko, ko sem pohodil polža in mi 
je spodrsnilo!« – »Pa niste videli 
polža?« – »Niti ne, od zadaj se je zaletel 
vame!« 
 

Zidarji. »Kaj delajo ti čudni kipi na 
zunanji steni?« vpraša investitor vodjo 
gradbišča. – »To niso kipi,« odgovori ta 
osupel, »to so naši najboljši zidarji!« 
 

Torta. Tim v vrtcu praznuje rojstni 
dan. Vzgojiteljica ga vpraša: »Povej, 
zraven koga bi rad sedel danes?« Tim 
izstreli z žarečimi očmi: »Najraje 
zraven torte!« 
 

Brez zob. Mali Filip se zgrozi, ko prvič vidi 
novorojenega bratca: »Tak je kot stari ata, 
brez las in brez zob!«   


