
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 23.maja do 30.maja 2021 
 

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 za Črneče                          
Sv.Duh – † JANEZ SEKOLONIK – 11.obl. in ZOFIJA ČRNODOLSKI  
                     ter sin STANKO                            

  

Ponedeljek 
24.maj 

Marija, pomoč 
kristjanov   

17.00 
18.30
19.00 

L –  † KRISTINA KANONIK     
D – † ZOFIJA KROTMAJER - srečanje za prvošolce Dravograd 
Č – † FERDINAND in MARIJA MUŠ ter FILIP VID        

Torek 
  25.maj   

 Urban, papež 

 17.00 
17.00
18.30
19.00 

ŠP – † ALOJZ DANIJEL- srečanje prvoobhajancev  Šempeter+Šentjanž                          
L – † JOŽE GLINIK – 1.obl. 
D – V ZAHVALO za srečen porod ter ZA ZDRAVJE  
Č – † ŠTEFKA MARKOVIČ                                

Sreda 
26.maj  

Filip Neri, duh. 

7.30 
17.00 
19.00 

D – ZA ZDRAVJE  
L –  † DUŠAN GRADIŠNIK   
Č – † FERDO GNAMUŠ     

Četrtek 
27.maj  

   Alojzij Grozde, 
mučenec 

17.00
18.30
19.00 

L – † MIRAN MAK in OBRETANOVI    
D – † IVANA ZALOŽNIK – 30.dan - srečanje drugošolcev Dravograd 

Č – † KRISTINA KANONIK                          

Petek 
28.maj  

  

9.00 
17.00
18.30
19.00 

Križ – † KRISTINA KONEČNIK   
L – † MARJANA KUŠEJ, DARKO in MARJETA KUŠEJ        
D – † BRANKO, DRAGO in starši VOLŠAK - srečanje z birmanci Dravograd  

Č – † ROZMANOVI, za zdravje in dober namen                                  

Sobota 
         29.maj   
Maksim Emonski, 

škof 

 9.00 
17.00 
18.30 

 
19.00 

ŠT – prva spoved otrok v Šentjanžu        
L – † JOŽICA PŠENIČNIK  
D – sobotna nedeljska maša: † HEDVIKA LIHTENEGER, RUDOLF  
       ROZALIJA, ZOFKA ter za zdravje – srečanje prvoobhajancev Dravograd  
Č – † MARIJA GORNIK     

 
SVETA 

TROJICA  
   

        30.maj  

Kvatrna nedelja 
– ofer za 

bogoslovje  . 

8.00 
8.00 
9.30 

 
9.30 

11.00 
11.15 
11.30 

Č – † INGA KOTNIK  
ŠT – † PETER in KATARINA ŽVIKART ter IVAN in ANGELA SGERM -r 
ŠP – prvo sveto obhajilo: † MARIJA VRHOVNIK –Pehar 
           PO NAMENU prvoobhajancev in staršev   
D – † HOJNIKOVI ( p.d.Breznikovi)   
L – prvo sveto obhajilo: † ALOJZ in MARJETA PRIMOŽIČ                           
Sv.Trojica na Labotom: slovenska maša 
O – † MARIJA OŠLOVNIK, RUDOLF ter KONRAD OŠLOVNIK                              

 
 

ODPRI ME, SVETI DUH  

Odpri mojega duha, Sveti Duh, da bom veroval 

Tvoje sporočilo. 

Odpri moja usta, Sveti Duh, da bom pričeval o 

Tvojem veličastvu. 

Odpri mojo dušo, Sveti Duh, da bom ljubil Tvojo 

bližino. 

 

 

Odpri moje srce, Sveti Duh, da bom čutil Tvojo 

ljubezen.         Richard Thalmann 
 

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

mailto:igor.g@rkc


Številka 21        23. maj 2021 
 

BINKOŠTI, praznik 

Svetega Duha 
Kako naj se delo Gospoda Jezusa Kristusa 
nadaljuje, ko pa vendar pripadamo 
navadnim ljudem, katerih vera je krhka in 
tudi sami lahko odpovedo v preizkušnji?  
Da bi mogli izpolniti svoje poslanstvo, tudi 
sami potrebujemo Kristusovega Duha, prav 
tako kot potrebujemo dihanje, da vzdržimo 
pri naporni hoji! Duh nam da vstopiti z 
našimi srci in razumom v skrivnost Jezusa 
Kristusa. Kot sonce, ki razliva svojo 
toploto, tako sije v nas neskončna Očetova 
ljubezen in nam da dojeti, da smo njegovi 
preljubi otroci.  

 
Duh nas navdihuje, da ravnamo po 
evangeliju. Kot daje veter, da jadrnica 
poleti preko grebenov valov, tako nas Duh 
poganja na pot, ki nam jo je označil Jezus. 
Osvobaja nas strahu in daje, da v nas 
vznikne pogum, da smo kristjani, in veselo 

oznanilo Jezusa Kristusa postane vidno v 
naših dejanjih in besedah. 
 

Pridi, Sveti Duh,  
in daj nam veselja, da bomo lahko delili praznik 

s tistimi, ki so izgubili upanje! 
Pridi, Sveti Duh, 

na našo zemljo in dahni vanjo veselo oznanilo 
Jezusa Kristusa, za življenje ljudi! 

Pridi, Sveti Duh, 
na našo zemljo in daj, da v srcih ljudi 

vzplameni ogenj ljubezni do Boga! 
  
 

Različni so darovi Duha…… 
 
 

   

   



  
 
 
 
 
 
 
 

 
Vsi, ki sprejmejo Očetovo 
ljubezen in se odločijo, da pod 
vodstvom Svetega Duha 
udejanjajo Kristusov evangelij, 
sestavljajo Cerkev, ki je 
razširjena po vsem svetu. 
Njena naloga je, da se povsod 
sliši Kristusova beseda, da bi 
jo lahko sprejeli vsi, ki čakajo 
na veselo oznanilo. Po njenem 
delovanju in oznanjanju, po 
njenih članih in njenem 
vedenju naj bi vsi otroci zemlje prejeli 
čudovita Božja dela. Sveti Duh napolnjuje 
Cerkev in ji pomaga, da je sveta, da po 
njej ljudje lahko vidijo in izkusijo Božjo 
dobroto. 

(Charles Singeri) 

EVHARISTIJA 

 

Evharistija je zakrament Jezusove 

navzočnosti v njegovi Cerkvi. Jezus je 

med nami.  

Na poseben način nam govori po 

Svetem pismu. Pri sv. maši pa se kruh 

in vino spremenita v njegovo telo in 

kri. Najtesneje se srečujemo z njim 

pri sv. obhajilu. Kristus je med nami 

navzoč tudi trajno pod podobo kruha 

v tabernaklju na oltarju. 

Pri prejemu prvega sv. obhajila Jezus 

prvič stopi v srce kristjana pod 

podobo belega kruha. Od takrat naprej 

smo pri sv. maši vsakokrat znova 

povabljeni, da ga s čistim srcem 

sprejemamo in mu dajemo možnost, 

da nas s svojo prisotnostjo v tej sveti 

podobi nenehno notranje bogati. 

Evharistija (sveta maša) nas povezuje v 
občestvo. 
 
 

Bodimo hvaležni, da se nam 
Kristus tako prisrčno in na tako 
preprosti način daje v hrano 
nesmrtnosti. Posebej starši: bodite 
hvaležni, da kljub težkim časom 
vzgoje imate priložnost in možnost 
narediti kaj za svojega 
nadobudneža, da spozna sveto 
evharistijo in prejema 'Kruh 
močnih'. Bogu hvala za to!!! 

 

Smo zataknili vejico lipe za okno pred 
binkoštmi? Stara koroška navada je to, 
zato jo ohranimo! 



24. MAJA SLAVIMO  

POSEBEN PRAZNIK  

Marija Pomočnica kristjanov 

Potem, ko je francoski vojskovodja 
Napoleon leta 1797 zasedel papeško 
državo in leto kasneje ukazal papeža 
Pija VI. zapreti in ga vlačiti iz ene ječe 
v drugo dokler ni po dvajsetih 
mesecih umrl. Kljub oviram je bil na 
konklavu v Benetkah izvoljen papež 
Pij VII. Tudi on je bil odveden v 
ujetništvo v Francijo. Pet let je bil 
zaprt v gradu Fontainbleau pri Parizu. 
Papež jetnik se je z zaupanjem zatekal 
k Materi božji in po nekom iz 
ujetništva sporočil svojo željo, naj bi 
zanj in za vso Cerkev molili vsi 
kristjani. Leta 1814 je nastopil 
preobrat. 24. maja 1814 se je papež 
Pij VII slovesno vrnil v Rim. Na poti iz 
Francije je slovesno kronal Marijino 
milostno podobo v Savoni.  

Rešit ev iz ujetništva je pripisoval 
Materi božji, zato je odredil, naj se 
vsako leto 24. maja obhaja god 
Marije Pomočnice. 

V Sloveniji imamo veliko cerkva 
posvečenih Mariji – pomočnici 
kristjanov. Posebej pomembna je 
bazilika Marije Pomagaj na Brezjah. 
Radi se zatekajmo pod njeno varstvo 
in ji priporočajmo sebe, svoje 
najdražje in naš slovenski narod, ki je 
še vedno nesrečno razdeljen. Marija 
je naše upanje na spravo. 
Priporočajmo se ji. 

 

OB POGREBU Jožice PLEŠIVČNIK iz 

Libelič, dne 23. 04 . 2021,  so 

darovali  14 sv. maš in 4 osebe so dale 

dar za cerkev namesto maš! 
 

 OB POGREBU IVANA ČEVNIKA iz 

Črneč, dne 13. 05. 2021, so darovali 3 

sv. maše in 68 € nabirke. 

 
Šala za konec: 

JASNOVIDKA – Jasnovidka klientu: 
»V črti na vaši dlani vidim strašne 
reči. Ubili vas bodo, skuhali in 
pojedli!«  
»Počakajte, da snamem rokavice iz 
svinjskega usnja.« 

 


