
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd (PPŽD) 

                                          od 22.maja do 29.maja 2022 
  

 ŠESTA 
VELIKO-
NOČNA 

NEDELJA 
22.maj 

  

8.00 
 

8.00 
9.30 

 
9.30 

11.00 
11.00 

 

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

 

Ponedeljek 
23.maj  

  1.Prošnji dan 

10.00 
17.00
18.00
18.30 

Ožbolt – † PIRNATOVI - prošnja procesija                                 
L –  † FRANC ZADRAVEC  
Č – † MARJAN JEREB in VERŽUNOVI 
Vič – † MARIJA KALIŠNIK – prošnja procesija                                 

  Torek  
24.maj 

2.prošnji dan     

11.00
17.00
18.00
18.30 

O – † KRISTINA KANONIK - prošnja procesija                                   
L – † VINKO PŠENIČNIK in KLEDROVI 
Č –  V ZAHVALO in DOBER NAMEN   
Sv.Boštjan – † ANTON PEČOLER - prošnja procesija                                 

Sreda  
25.maj   

3.prošnji dan   

17.00  
18.00 
18.30  

L – † ZDRAVKO SMREČNIK   
Č – † PEPI EPŠEK           
Magdalena – † DANICA SMREČNIK - prošnja procesija                                   

Četrtek  
26.maj  

GOSPODOV 
VNEBOHOD 

17.00
17.00
18.00
18.30 

L – † starši POŽEK, bratje in sestre   
ŠP – † AVGUŠTIN VRHOVNIK 
Č – † VINKO BRICMAN  
D – † SIMON POTOČNIK – 30.dan    

Petek  
27.maj 

Bl.Alojzij 
Grozde, muč. 

9.00 
17.00
18.00
18.30 

Križ – † JOŽE ČEH – 17.obl.      
L – † HERMAN PEČOVNIK in pri hiši pomrli   
Č – PO NAMENU  
D – † MIRAN KEP            

Sobota  
28.maj  

 

Avgustin 
Canter. škof 

15.00
17.00
18.00
18.30 

 Krstno slavje - Mija 

L – † JOŽE GLINIK – 2.obl.   
Č – † ŠTEFAN in AMALIJA PELC 
D – večerna nedeljska maša: † VIKTOR ŠMON                    

  

 SEDMA 
VELIKO-
NOČNA 

NEDELJA 
29.maj 

  

8.00 
8.00 

 
9.30 

 
 

9.30 
 
 

11.00
11.30  

 

ŠT – † KATARINA ŽVIKART, PETER, IVAN, ANGELA ter JOŽE SGERM - r    
Č – † LUKANČEVI in GREŠOVNIKOVI 
          † Zg.ŽIBERŠTANOVI in SIMON MIKELN – 170.obl.  
D – † KRISTJAN in JOŽICA ČREŠNIK – krstna nedelja 

        † RUDOLF, ROZALIJA-26.obl., ZOFKA, MAKSI RIHTER, HEDVIKA  
                                                           LIHTENEGER, ZOFIJA GREŠOVNIK    
ŠP – prvo sveto obhajilo župnije  Šentjanž in Šempeter:   
           † ŽIRATNIKOVI in SOR.                                 
           † BOGOMIR ZANOŠKAR – 1.obl. in RAVNJAKOVI 
L – † ANGELA RING, DANIJEL in KAREL – Prvo obhajilo v Libeličah 
O –† JANEZ SEKOLONIK, sin STANKO in ZOFIJA ČRNODPOLSKI  

Glasilo izdaja PPŽD, odgovarja Igor Glasenčnik-                                          

žpk mod. 



Številka 21        22. maj 2022 
 

ŠESTA 
VELIKONOČ
NA NEDELJA 
 ANGEL MIRU 
 

Njegovo delo je obsežno 

in zadolžitve veličastne. 

Potuje od človekovega 

srca do srca – do Boga,  
do narodov vsega sveta, 

do najbolj oddaljenih 

src človeštva … 
 

Človeško srce pa je 

včasih 

trdo in grešno – vpijoče – 

ter se odloča za vojne 

nemogoče, 

ki prinašajo smrt in 

razdore, 

da še angel obnemore. 

Le od daleč nemočno 

opazuje 

in besedo oprosti v pesek 

zarisuje. 
 

A ostaja miren in pokončen. 

Ve namreč, da bo enkrat 

mir dokončen. 

Božji mir bo zavladal v srcih ljudi. 

Do zmage miru pa nam, 

ubogim ljudem, 

v tolažbo in pogum 

ponuja pot. 

 

Angel miru – varuj nas in svet pred vojno in notranjim 

nemirom 

 

Na koncu 

se mir svetlika 

kot prelepo znamenje prihodnosti. 
 

Povzeto: p. J. Šamperl, Angeli na poti življenja 

  



NOTRANJI MIR 
 

Notranji mir je stanje osebne svobode. Je 

dihanje s polnimi pljuči, ki daje moč in 

vznesenost.  

Vse je na pravem mestu, srce prežema 

občutek popolne skladnosti.  

Notranji mir je sad dobrih del in odsotnosti 

greha.  

Poraja se v človeku, ki živi pravično in je 

zavezan uresničevanju Božjega načrta. 

Zato ga ni mogoče najti v duhu prešuštnika 

ali krivičnika ali morilca. 

Ne v notranjosti zlobneža ali v srcu 

preračunljivca. 

Kdor seje razdor ali zavaja ali pohujšuje, ne 

more biti deležen umirjenosti. 

Živi v stalni napetosti, ker s svojim 

življenjem povzroča nemir. 

V sebi in okoli sebe. 

Z jezika lažnivca padajo besede, ki ne 

gradijo ljubezni, ampak prinašajo smrt; 

propad človeka, ki se je zatekel v prostor 

notranje brezbrižnosti. 

Srčni mir torej ni stanje brez čuta, ampak 

energija radosti, blaga in dobrohotna. 

Je Jezusova drža pokončnosti in miline, 

brezprizivnosti in sočutja, ljubezni in 

odpuščanja. 

Kdor živi iz Kristusove notranje drže, je 

vedno deležen miru, čeprav se svet okoli 

njega sesipa. 

Če pada po njem in je zasramovanje 

neizmerno.  

Kakor zemeljske sreče ne more pričarati 

nihče, edinole Božje delovanje v človeku, 

tako tudi notranjega miru ni mogoče 

naročiti, ampak nastaja iz zavestne 

odločitve, da sledimo Bogu. 

Kajti samo v njem lahko najde iščoča duša, 

kot pravi sveti Avguštin, kraj počitka in 

prostor miru.  
Po: P. Millonig, Zasidran v veri 

 
 

  

KAJ JE CERKEV? 
 

Cerkev je Kristusovo kraljestvo, ki je kot 

predokus nebes na zemlji na skrivnosten 

način že navzoče in delujoče med nami. 

V Svetem pismu najdemo za Cerkev več 

prispodob, kot so ovčja staja, kjer so ovce 

varne pred volkovi, Božji vinograd, v 

katerem je Bog zasadil svojo trto, ali Božja 

hiša, katere vogelni kamen je Kristus. Te in 

druge podobe ponazarjajo Božje ljudstvo, ki 

hodi za svojim pastirjem. 

Cerkev je Božja družina, ki jo odrešuje Bog. 

On jo vodi, tolaži, prenavlja in ji odpušča. 

Cerkev, kljub vsem svojim pomanjkljivostim, 

ni plod človeške domišljije, ampak čudovito 

doživetje skupnosti, v kateri najdemo svoje 

nebeško državljanstvo. 

Nekateri cerkveni očetje so Cerkev 

hudomušno poimenovali “sveta hotnica”: 

sveta, ker je njena glava Kristus, hotnica pa 

zato, ker nikomur ne odreče gostoljubja! V 

Cerkvi najde svoj dom vsakdo, če se le 

priznava za grešnika, ki potrebuje odrešenje. 



OZNANILA 

 

 KRIŽEV TEDEN  
S ponedeljkom pričenjamo Križev 
teden – to so dnevi molitve, maš in 
prošnjih procesij za pravo vreme, 
dobro letino, blagoslov pri delu itd..  
Kmetje – prisrčno vabljeni, da se 
pridružite. Ni lepo, če smo kristjani, 
a računamo samo na svojo moč, 
sposobnosti in ne damo nič na Boga 
in njegovo pomoč.  
Na seznamu maš najdete kje in kdaj 
bodo prošnje maše in procesije 
(okrog cerkve).  
Zato prisrčno vabljeni k molitvi. 
Vzemite si čas za Boga in On si bo 
vzel čas za Vas in Vas blagoslavljal. 
Posebej vabim prvoobhajance in 
starše, da otroci spoznajo tradicijo 
Cerkve in njeno bogastvo obredja. 

 prošnja procesija na Viču – s prvoobhajanci 

 

NEDELJA TURIZMA 
Danes je nedelja turizma, ki 

predstavlja lepo priložnost, da se te 

dejavnosti zavemo kot posamezniki in 

Cerkev. V Sloveniji poleg že znanih 

lepot in destinacij pomembno vlogo 

igra tudi verski turizem. Tudi v naše 

kraje radi prihajajo popotniki, turisti 

in si radi ogledajo naše cerkve. Kjer je 

obisk najavljen, z veseljem razložimo 

vse o naših cerkvah in župnijah. Lani 

nas je obiskalo kar veliko 

posameznikov, ki so koristili 

turistične vauvčerje, kako bo letos, pa 

še ne vemo. Problem je le v tem, ker 

bi radi popotniki, tudi verski turisti 

kaj pojedli, pa je tega v naših krajih 

zelo malo ali skoraj nič.   
 
Zahvala in pohvala velja vsem 

prostovoljkam, ki so oplele vrtnice v 

Dravogradu, da bodo le-te začele 

prekrasno cveteti vso poletje tja do pozne 

jeseni. Hvala in se priporočamo farani 

Dravograda. 

 

PRVA OBHAJILA 
Prihodnjo nedeljo 29.maja bo v 
Šempetru ob 9.30 pristopilo 21 
prvoobhajancev k prvemu svetemu 
obhajilu. V Libeličah pa 7 otrok ob 
11.00 uri.  
 

Prvo nedeljo v juniju 5.6. pa bo prvo 
sveto obhajilo v Dravogradu. 
Slovesnost se bo začela ob 9.30. 
Starše prosim za čiščenje cerkve in 
okrasitev. Tema letošnih prvih obhajil 
pa je Jezus je trta, mi mladike. 
Hvala staršem za skrb in podporo. 
 

Vic za konec 
 

MUMIJA – V muzeju egipčanske 
umetnosti v Berlinu: »In tukaj vidite 
mumijo, ki je stara 5000 let. Obstaja 
možnost, da jo je videl že Mojzes!« »Kaj? 
Je bil tudi on že v Berlinu?« 


