
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd (PPŽD) 

                                          od 15.maja do 22.maja 2022 
  

 PETA 
VELIKO-
NOČNA 

NEDELJA 
15.maj 

  

8.00 
 

8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00  

 

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

 

Ponedeljek 
16.maj  

Janez Nepomuk,  

9.00 
17.00
18.30 

DSČ – † AMALIJA PELC     
L –  † ZDRAVKO SMREČNIK 
D – † MATJAŽ KREVH in FRANC KREVH – 29.obl.                                

  Torek  
17.maj 

Jošt, puščavnik    

17.00 
18.00
18.30 

L – † ANDREJ HOVNIK  
Č –  † VINKO BRICMAN 
D – † BRANKO SKRUBE; po maši seja skupine Draneva 

Sreda  
18.maj   

 Janez I, papež 

7.30 
17.00  
18.00  

D – † VIKTOR LAZNIK 
L – † ZDRAVKO SMREČNIK  
Č – za mir v Ukrajini in druge dobre namene          

Četrtek  
19.maj  

 

17.00
18.00
18.30 

L – † JULIJANA JAMER  
Č – † PEPI EPŠEK   /spoved prvoobhajancev v Črnečah/ 

D – † FELIKS JAVORNIK   

Petek  
20.maj 

 

9.00 
17.00
18.00
18.30 

Križ – † VINKO BRICMAN     
L – † ANTON OTTO in pri hiši rajni  
Č – † MAKS, FRANCKA in MAKSI KOTNIK ter SOR.  
D – † FRANC –st., FRANC ml.,HERMINA in MIRAN ŠTAHER          

Sobota  
21.maj  

Timotej, 
diakon,muč. 

 

11.00
15.00
17.00
18.15
18.30 

Križ – krstno slavje /Miha/ 
D – poroka v Bukovju: ŽVIKART - ZORMAN     
L – † ZDRAVKO SMREČNIK  
Križ – srečanje prvoobhajancev in staršev Črneče  
D – večerna nedeljska maša: † BORIS GREBENC in starši                   

  

 ŠESTA 
VELIKO-
NOČNA 

NEDELJA 
22.maj 

  

8.00 
 

8.00 
9.30 

 
9.30 

11.00 
11.00 

 

ŠT – † MARIJA KORAT in ALEŠ – obl. – r 
        † ANDREJ in STANISLAVA ZAJAMŠEK - r      
L – † JURIJ in ANA PESIČER, sin ANTON in SOR.    
ŠP – † ANTON ŠISERNIK   
        † ANDREJ KAŠNIK – 16.obl. – r  /krstna nedelja/               
D – † ANTON KALIŠNIK – 5.obl.     
Križ – prvo sveto obhajilo župnije Črneče - maša PO NAMENU                                 
O – † JOŽE PEČNIK in umrli pri hiši                         /pri Urbanu odpade/                    

MISEL:  
Velikokrat rečemo ljudje drug drugemu: 
»Ti pa si se zelo spremenil. Skoraj te ni za 
prepoznati!« 

Kdor sprejme Jezusov nauk in ga 
poskuša v svojem življenju uresničiti, se 
njegovo življenje zelo spremeni. Toda kljub 
vsem spremembam ostaja pri kristjanu 

nekaj, po čemer ga lahko vsak čas 
prepoznamo pa četudi se je tako 
spremenil. To je tisto, kar pravi Jezus v 
današnjem evangeliju: »Po tem bodo ljudje 
spoznali, da ste moji učenci, če boste imeli 
ljubezen drug do drugega!« 

 (Franček Kraner) 

Glasilo izdaja PPŽD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 

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

mailto:igor.g@rkc


Številka 20        15. maj 2022 
 

PETA 
VELIKONOČNA 

NEDELJA 
Kaj je resnična ljubezen, ki jo od nas 

želi Jezus? 

 

»Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji 

učenci, če boste med seboj imeli 

ljubezen.« (Jn 13,35) 

Kristjani so si izmišljali in si izmišljamo 

marsikaj, da bi iznašli kakšno drugo 

osebno izkaznico. 

So taki, ki hodijo k maši, taki, ki hodijo 

okoli z rožnim vencem v rokah, pa taki, 

ki se za nekaj časa umaknejo v kakšen 

samostan ali živijo kot puščavniki, in 

taki, ki organizirajo slovesne procesije, 

slavljenja … 

Vendar osebna izkaznica kristjanov 

ostaja vedno le: medsebojna ljubezen. V 

njej je bistvo. 

Duhovniki v talarjih, redovnice v svojih 

oblačilih, pa križi okoli vratu, križ na 

suknjiču, zlati križi na prsih, črna 

oblačila z rdečo ali vijolično obrobo, 

prstani … 

 

 

 

Vendar pa mora resnični razpoznavni 

znak kristjanov ostati vedno le 

medsebojna ljubezen. 

»Kaj pa maše, zakramenti, molitve, 

rožni venci …?«  

Ti so vir, iz katerega je treba črpati to 

ljubezen, ki ni ljubezen po meri človeka, 

temveč Kristusova ljubezen do nas: 

popolna ljubezen vse do žrtvovanja 

samega sebe. 

»Kaj pa je potem z oblačili, pokrivali, 

prstani, križi na verižicah …?« 

Ta v sebi res ne nosijo nobenega bistva. 

Slednje, nikoli ne pozabi, se skriva v 

dejavni medsebojni ljubezni!  
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

 
Šmarnice povezujejo otroke z Marijo. Zato smo Marijini 

otroci.. Vabljeni otroci v večjem številu k tej prelepi 
Marijanski pobožnosti. 

 



Kaj je ljubezen? 
Ljubezen je svoboden dar nekoga, ki 

ima odprto srce. Je lepa 

odgovornost, ki traja celo življenje. Je 

vsakdanji trud tistega, ki zna 

uresničiti velike sanje … Ljubezen se 

hrani z zaupanjem, spoštovanjem in 

odpuščanjem. Ljubezen se ne 

uresniči, ker o njej govorimo, ampak 

ko jo živimo … Je življenjska 

odločitev, ki jo je treba udejanjiti. 

Tudi odgovor na vprašanje, kako 

rasti v ljubezni, nam da Gospod. 

Jezus nam daje samega sebe… In 

kadar se ljubiti zdi težko, kadar je 

težko reči 'ne' tistemu, kar je 

napačno, poglejmo Jezusov križ, 

objemimo  ga in ne izpustimo  

njegove roke, ki nas vodi visoko in 

nas dviguje, kadar pademo. 
E. Mozetič 

Sadež v sadežu – Ljubezen v  ljubezni                                                        Foto: Igor G. 
 

Ti me poznaš 
 

V mnogih skupnostih se prva molitev dneva 

začenja s prošnjo iz 51. psalma: Gospod, 

odpri moje ustnice, da bom oznanjal tvojo 

hvalo. S tem je povezana prošnja, da bi bil 

prebujen za hvaljenje Boga in bi se zavedal, 

čemu v teku dneva še odpiram svoje ustnice.  
 

Gospod, odpri moje čute: 

Gospod, odpri moje ustnice, 

da bodo moja usta oznanjevala tvojo 

hvalo. 

Gospod, odpri moje oči, 

da bom videl tvoje delovanje in stisko 

ljudi. 

Gospod, odpri moja ušesa, 

da bom slišal tvojo besedo in krik 

ubogih.  

Gospod, odpri mi nos,  

da bom razlikoval živo od mrtvega. 

Gospod, odpri moj razum,  

da bom razumel tebe in tvojo besedo. 

Gospod, odpri moje srce, 

da ti bom na voljo in te bom iskal in 

našel v vseh stvareh. 

Gospod, odpri moje roke,  

da bom sprejemal od tebe in veselo 

dajal ljudem. Amen.      Po; Youcat - molitvenik 



MOLITEV ZA USPEH 
SINODE 

PRED TEBOJ SMO, SVETI DUH, 
KO SMO ZBRANI V TVOJEM IMENU. 

SAMO TI NAS VODI, 
BODI DOMA V NAŠIH SRCIH; 

POKAŽI NAM POT, PO KATERI NAJ 
GREMO, IN KAKO NAJ HODIMO PO 

NJEJ. ŠIBKI SMO IN GREŠNI: 
NE DOPUSTI, DA BI ŠIRILI NERED. 

NE DOPUSTI, DA BI NAS NEVEDNOST 

VODILA PO NAPAČNI POTI, 
ALI DA BI PRISTRANSKOST 

VPLIVALA NA NAŠA DEJANJA. 
DAJ, DA V TEBI NAJDEMO SVOJO 

EDINOST, DA BOMO LAHKO SKUPAJ 
HODILI VEČNEMU ŽIVLJENJU 

NAPROTI,IN SE NE BOMO ODDALJILI 
OD POTI RESNICE IN OD 

PRAVIČNOSTI. 
VSE TO PROSIMO TEBE, 

KI DELUJEŠ V VSAKEM KRAJU 

IN V VSAKEM ČASU, V OBČESTVU Z 

OČETOM IN SINOM NA VEKOV 
VEKE. AMEN  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OZNANILA 

 

Prav prisrčna hvala Julki Merc, ki 

je tudi letos obdarila s pisanko naše 

ministrante. Pozornosti so bili 

deležni tudi 

cerkveni 

pevci ter oba 

župnika Igor 

in Franček. 

Prisrčni 

bohlonej za to 

pozornost. 
  
Skrbno izbrana darilca 
za pisanko 
ministrantom… 

 

Kot ste opazili nam je v Dravogradu na 
prvega maja med sveto mašo povsem 

odpovedala televizija, s katero smo večidel 
spremljali tekste pesmi pa razne molitvene 
ure. Hygal d.o.o. naj je tudi letos darovalo 
povsem novo televizijo, za kar se vsa župnija 
iskreno zahvaljuje. 
 

Dravograd: Prisrčna zahvala velja tudi 
ekipi mojstra Bertija Pečnik-a (Oto 

Preglav, Danilo Gorišek in Jože Kladnik), ki 
je dokončala lanskoletno postavitev 
ograje. Bog povrni vsem za pomoč.  
 
ŠEMPETER: Kot vidite nastaja namesto 
štale nov objekt. Ker smo finance 
izčrpali, nastajajo pa dolgovi, Vas 
prosimo za pomoč. Hvala za vsak dar. 
   

Slovenski katoliški tednik Družina 
praznuje, saj je 7. maja dopolnil 70 let 
izhajanja. Ob tej priložnosti bi radi 
razširili poznavanje časopisa. Res nas čas 
preganja, vendar si ga je modro vzeti za 
razločevanje in širjenje obzorij. Družina 
je postala zelo kakovosten časopis z 
veliko duhovnega pa tudi družbeno 
aktualnega branja. Toplo priporočam, da 
izkoristite jubilejno ponudbo in en 
mesec prejemate številke zastonj. Tako 
boste vsaj malo začutili utrip. V cerkvi 
vzemite ovojnico in izpolnite naročilnico. 
Oddate lahko na pošti ali prinesete nazaj 
in oddate v poštni nabiralnik župnišča.  

 

za konec 
ŠE VEDNO – Srečata se stari znanki. 
Prva prijazno vpraša drugo: »Kako pa 
kaj mož …« V tistem trenutku se 
spomni, da je ta lansko leto umrl, 
zato nadaljuje: »Ali je še vedno na 
istem pokopališču?«   


