
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 16.maja do 23.maja 2021 
SEDMA 
VELIKO-
NOČNA 

NEDELJA   
       16.maj  
 Janez Nepomuk, 

muč. 

8.00 
 

8.00 
 

9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

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.                           
  

Ponedeljek 
17.maj 

   

17.00
17.00 
18.30
19.00 

ŠP – † VIKTOR OŠLOVNIK  srečanje s starši in prvoobhajanci Šentjanž-Šempeter 
L –  † MARIJA MORI   
D – † KLARA ŠAJHER  - srečanje za prvošolce Dravograd 
Č – PO NAMENU (glej II.namen v nedeljo)       

Torek 
  18.maj   

  

 17.00 
18.30
19.00 

L – † PETER MORI                        
D – † MARJETA REBERNIK, srečanje za drugošolce Dravograd 
Č – † KRISTINA KONEČNIK                             

Sreda 
19.maj  

 

 

7.30 
17.00 
19.00 

D – v spomin in zahvalo za sv. krst 
L –  † ŠTEFANIJA MATIČKO  
Č – † JULIJANA PLANŠAK    

Četrtek 
20.maj  

    

10.00
17.00
17.00
18.30
19.00 

DSČ – † KRISTINA KONEČNIK 
D – Razgovor za krst /starši+botri/ 
L – † PAVEL MORI   
D – † ALOJZIJA AJTNIK, srečanje prvoobhajancev Dravograd  
Č – † IVAN ČEVNIK - osmina                         

Petek 
21.maj  

  

9.00 
17.00
17.00
18.30
19.00 

Križ – † LEOPOLD PEŠL 
ŠP – † MARTINA JUVAN – srečanje s prvoobhajanci Šentjanž+Šempeter  

L – † starši BRUMNIK in ANTON ter MARJETA SPAN       
D – † ANTON JAMNIK in KANCIJANOVI , srečanje z birmanci Dravograd –I. 

Č – † MARJAN RADIKOVIČ                                 

Sobota 
         22.maj   

 

10.00
13.00  
17.00 
18.30 

 
19.00 

Magdalena – zlata poroka zakoncev Verko in zakoncev Verhovnik 
ŠP – poroka Jurkovič-Debeljak  
L – † IVAN KAJZER, starši LUŽNIK in ROGAR    
D – sobotna nedeljska maša: † ANTON in ALOJZIJA KALIŠNIK 

               †  BORIS GREBENC - r.d. - srečanje z birmanci Dravograd –II.      
Č – † RENATO KRESNIK    

BINKOŠTI 
praznik  

Sv. Duha   
        23.maj  

  . 

8.00 
8.00 
9.30 

 
9.30 

11.00 
11.30 

L – † HRASTNIKOVI   
ŠT – † BRIGITA  ZAJAMŠEK  - 14.obl.  
ŠP – † LJUDMILA in MAKSIMILJAN PROJE –obl. 
        † ANTON BREZNIK, srečanje z birmanci Šentjanž+Šempeter (9.razred) 
D – † MILAN MAROT  
Križ – † JOŽEF ČEH – 16.obl. – prvo sv.obhajilo                          
Sv.Duh – † JANEZ SEKOLONIK – 11.obl. in ZOFIJA ČRNODOLSKI  
                     ter sin STANKO                            

 
 

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

mailto:igor.g@rkc


Številka 20        16. maj 2021 
 

SEDMA VELIKONOČNA 

NEDELJA 
Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz njih 

poslal v svet …« 
prim. Jn 17,19 

 

Gospod, pošiljaš nas na različne konce. 
Povsod je možnost, da oznanjujemo  

Tvoje ime. 
Daj nam moči, da bomo zmogli biti žive 

priče Tvoje neizmerne ljubezni. 
Daj, da bomo kristjani med seboj povezani, 

kakor si bil ti povezan s svojim Očetom. 
Naj iz povezanosti med seboj in s 

Teboj, črpamo moč za velika dejanja 
Ljubezni. 

Pričevati ? Predvsem s 
svojim življenjem. Bodisi kot 
starš, katehet, veroučitelj, 

duhovnik itd.. Vsi moramo biti 
pričevalci božje ljubezni do nas.  

 

 
»Bog je ljubezen, in tisti, ki ostaja v 

ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v 
njem.« 

S temi mislimi apostola Janeza bi morali 
kristjani vedno živeti, če se hočemo 

imenovati kristjani. 
Če je Bog v nas, je v nas ljubezen in to 

živimo v vseh svojih odnosih! 

 
 

»Ljubi, če nas je Bog tako vzljubil, 

smo se tudi mi dolžni ljubiti med 

seboj. Boga ni nikoli nihče videl. 

Če se med seboj ljubimo, je Bog v nas 

in je njegova ljubezen v nas postala 

popolna.« 

Tako apostol Janez nagovarja vernike 

vseh časov. Tudi nas! 

 

   

   



Zgodba pred praznovanji 

prvih svetih obhajil v naši 

PZD 
Zakaj jaz ne smem dobiti hostije? 

 

Mala Lucija je rada odhajala na 

počitnice k babici in dedku. Tam 

je spoznala mnogo dogodivščin, 

ki so jo veselile. Igrala se je z 

otroki, živalmi, naredila 

preproste igrače, se skrivala. 

Ob nedeljah je skupaj z babico 

in dedkom redno obiskovala 

sveto mašo. Veliko otrok je bilo 

tam. Radi so se zbirali pred 

oltarjem, kjer so sodelovali s 

petjem. Primož je celo igral 

kitaro, Petra pa jih je spodbujala 

k petju. Sredi maše so ljudje 

prihajali k oltarju in duhovnik jim 

je delili bele hostije. 

Radovedna Lucija je hitro 

vprašala: »Babica, kaj ima 

duhovnik v tisti veliki zlati 

posodi?« 

Babica se je trudila Luciji 

odgovarjati: »Lucija, tam ima 

duhovnik hostije, Jezusa. 

Tistega, ki ga imamo radi. Pri 

vsaki maši gremo k obhajilu po 

Jezusa, da ga sprejmemo v svoje 

srce.« 

»Zakaj pa jaz ne smem po 

Jezusa?« je nadaljevala Lucija. 

»Lucija, Jezus te z veseljem 

pričakuje in se veseli trenutka, 

ko bo stopil v tvoje čisto otroško 

srce. Temu trenutku pravimo 

zakrament. To je velik dogodek, 

zato čisto majhni še tega ne 

razumejo. V jeseni boš začela 

obiskovati prvi razred. Skupaj s 

prijatelji se boš pripravljala na 

ta dogodek,« ji je pojasnila 

babica. 

»In Jezus bo potem lahko vedno 

z menoj, babi?« 

»Seveda, Lucija. Vedno bo!« 
 

Po: B. Lesjak; Lucija pri prvem svetem obhajilu 
 



Meseca maja iz svetovnih svetišč 

molitev rožnega venca  

za konec pandemije 
Maja vsak dan ob 18. uri rožni venec iz 

različnih svetišč 

Molitveni maraton poteka pod geslom 

»Vsa Cerkev je neprenehoma molila k 

Bogu«. Neposredni prenos molitve iz 

tridesetih romarskih svetišč sveta je 

mogoče spremljati preko vatikanskih 

medijev.   
------------------------------------------------------- 

Prvoobhajanci iz Ojstrice na 

duhovnem dnevu pri Sv.Križu 
 

V okviru priprave na prvo sveto 

obhajilo so se otroci iz župnije 

Ojstrica v soboto 15.maja 2021 

duhovno povezali in se neposredno 

pripravljali tudi na prvo sveto 

spoved. Ta je pomemben 

zakrament, ki ga danes mnogi 

zavračajo, a otroci z vso 

prisrčnostjo sprejemajo kot 

čudoviti trenutek, ko Jezus naredi 

red v njihovem srcu. Saj nimajo 

veliko grehov, a pomembnejše je, 

da vzljubijo ta zakrament božje 

odpuščajoče ljubezni. Le tako se 

lahko zgradi pristen otroško-

očetovski odnos med 

prvoobhajancem in Jezusom pri 

sveti spovedi. Župnik Igor jih je ob 

pomoči animatorke Sare 

navduševal za ta ljubeči odnos. 

Starši pa so svojega nadobudneža 

spremljali v molitvi pokore. 
 

Ker so se nekoliko sprostile omejitve 
ob pandemiji, vas vseeno prosimo, da 
upoštevate pravila. V cerkvi ali zunaj 
nje je lahko navzočih 50 oseb (glede 
na velikost cerkve primerno število). 
Zato bomo še vedno upoštevali 
pravila, da pomagamo k zajezitvi 
epidemije virusa Covid 19- Hvala da 
upoštevate vsa priporočil (umivanje in 
zaščita rok, nošenje maske v zaprtih 
prostorih itd…) 

 

Darovanja pretekle nedelje: 
Dravograd 70 €; Šempeter 32 €, Ojstrica 

14 €, Šentjanž 16 €; Črneče 68 
€, Libeliče 30 €.; 
Hvala da razumete, saj je treba 
položnice kljub manjšemu 
prihodku ob darovanjih redno 
plačevati. 

 
                            Za konec 

POMOČ – Potrebujem 
pomoč. Kupil sem morske 
prašičke. Ko jih dam v 
akvarij, mi vsak po nekaj 
minutah pogine. Ali je 
mogoče, da imam premalo 
slano vodo? Hvala. 


