
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 30.maja do 6.junija 2021 
 

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                              

  

Ponedeljek 
31.maj 

Obiskanje Device 
Marije 

17.00 
18.30
19.00 

L –  † MARIJA PAJNIK      
D – †  ERNA KREVH 
Č – † KRESCENCIJA ČERU         

Torek 
  1.junij 

Justin, muč. 

18.30
19.00 

D – † MARTIN STRMŠEK - osmina / srečanje za prvoobhajance Dravograd 
Č – † FRANCKA, MAKS ter MAKSI KOTNIK in SOR.                                

Sreda 
2. junij 

Marcelin in Peter,  

7.30 
19.00 

D – ZA ZDRAVJE HČERKE  
Č – BOGU V ZAHVALO      

Četrtek 
3.junij 

SVETO 
REŠNJE TELO 

9.30 
17.00
17.00
18.00
18.30
19.00 

Križ – † JAKOB PEŠL in NAVOTNIKOVI 
ŠT – † JOŽE KOTNIK – 1.obl. in BETKA KOTNIK    
L – † JOŽICA PŠENIČNIK 
D – molitvena ura za duhovne poklice /birmanci in molitveni botri/ 
D – ZA DUHOVNE POKLICE  

Č – † FERDO GNAMUŠ                          

Petek 
4.junij  

 Prvi petek  

9.00 
17.00
18.30 

Križ – † FERDO GNAMUŠ                            
L – † HERMAN in GORAZD PEČOVNIK ter rajni pri hiši        
D – † STANISLAV GABROVEC in ANTONIJA                                 

Sobota 
         5.junij 
Bonifacij, škof 
 
   Prva sobota 

 9.00 
10.00
11.30 
18.30 

D – prva spoved otrok v Dravogradu        
Č – † MINKA ROZMAN /krst Pike/ 

L – ZA ZDRAVJE in V DOBER NAMEN /krst Valentina/ 
D – sobotna nedeljska maša: † FERDINAND GNAMUŠ        

 
DESETA 

NEDELJA MED 
LETOM  

   
        6.junij  

8.00 
 

8.00 
 

9.30 
 

9.30 
11.00 

Č – † MARJAN RADIKOVIČ  
    † JOŽICA KOSTANJEVEC – 3.obl. 
ŠT – † IVAN KOTNIK 

        † ALOJZ KRIVEC – obl. in KRUŽNIKOVI 
ŠP – † ALOJZ in ERIKA RAVLAN 

        † ANA ROTOVNIK in IGNAC 
D – prvo sveto obhajilo: PO NAMENU PRVOOBHAJANCEV in staršev   
L – † MIHA ULCEJ 

DUHOVNA MISEL:  
Kristjani so v svojih pridigah o 

Svetem Duhu poudarili trajnost Božje 
prisotnosti med nami. Torej tudi po 
Jezusovem odhodu. Božja skrb in ljubezen do 
človeka sta nekaj trajnega. 
Tako je vera v troedinega Boga izraz, da 
verjamemo, da je nad nami skrivnostni Bog, ki 

se nam je razodel v treh osebah, ki vse 
izražajo ljubezen do človeka. In v tej veri 
lahko človek resnično pomirjen sprejema 
svoje bivanje. 
 

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

mailto:igor.g@rkc


Številka 22        30. maj 2021 
 

NEDELJA SVETE TROJICE 
 

 
Morda nam bo bolj jasno, kaj je Sveta 
Trojica, če uporabimo čisto navadno 
pokrižanje na začetku ali koncu vsake 
molitve. 
S tem, ko se pokrižamo, počastimo sv. 
Trojico, katere praznik obhajamo to 
nedeljo.  
Spominja nas na celotno delo našega 
odrešenja. Saj nas je Bog Oče ustvaril, 
Bog Sveti Duh posvetil in nas razsvetljuje, 
da lahko verujemo v Kristusa in njegovo 
resnico ter tako spoznavamo, kaj hoče 
Bog od nas. 
Kakor je Bog eden, osebe pa tri: Oče, Sin 
in Sveti Duh, tako tudi Bog želi, da smo 
kristjani vsi eno. Povezani po Jezusu 
Kristusu v eno samo družinsko skupnost, 
ki jo vodi Sveti Duh. 
In kako mi ustvarjamo življenjsko 
skupnost v družini in župniji? 
Uresničujemo svojo poklicanost? 

 
Za vsako dobro misel in besedo in delo nas 
čaka plačilo. Ne živimo zanj in vendar ga 
bomo prejeli po volji Boga, vsedobrega 
Očeta, Stvarnika in Ohranjevalca življenja, 
ki nas po svojem Sinu odrešuje in po Svetem 
Duhu posvečuje. Iz troedinega Boga smo 
izšli, z njim povezani potujemo po tej 
zemeljski solzni dolini, vanj se bomo vrnili 
in z njim zedinjeni večno živeli. 
Vse bolj se moramo zavedati vsi, ki smo 
vcepljeni v Kristusa in v Sveto Trojico, kaj 
pravzaprav pomeni krščanstvo in koliko 
lepot je skritih v njem. Zaživeti ga moramo 
v vsej pristnosti in si na vso moč 
prizadevati za njegov razvoj pri sebi in 
bližnjem ter mu pomagati do vedno večje 
vseodrešujoče polnosti.  
V tem je cilj in smisel našega življenja, ki od 
njega nikdar pod nobenim pogojem ne 
smemo odstopiti. 
Naj nas pri tem vsekrščanskem in 
vsečloveškem odrešitvenem delu nenehno 
podpira troedini Bog Oče in Sin in Sveti 
Duh. 

Po: S. Janežiču 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   



Na današnjo nedeljo Svete Trojice bo v 
župnijski cerkvi sv. Mohorja in Fortunata 
v Gornjem Gradu ob 15.uri škofovsko 
posvečenje novoimenovanega celjskega 
škofa msgr. dr. Maksimilijana Matjaža.  
Glavni posvečevalec bo apostolski nuncij v 
Sloveniji msgr. Jean-Marie Speich, 
soposvečevalca pa msgr. Martin Kmetec, 
nadškof metropolit Izmira, in upokojeni 
celjski škof msgr. Stanislav Lipovšek.  

Kraj 
posvečenja 

je bil izbran 
zaradi 

največje 
cerkve v 
škofiji, ki 

omogoča, 
da kljub 
previdnostn

im ukrepom, posvečenju prisostvuje vsaj 
nekaj več predstavnikov vernikov in 
duhovnikov celjske škofije ter povabljenih 
gostov, kakor bi to dopuščal prostor v celjski 
stolnici. Tudi farani župnij PZD se 
pridružujemo čestitkam, saj je bil .g Milan 
Matjaž kar nekaj let duhovni pomočnik v 
župnijah Dravograd in Ojstrica.  

VRTNICE – ČAŠČENJE 

JEZUSOVEGA SRCA 
 

Vrtnice? Sentimentalna pobožnost? 

Vrtnice? Beseda, ki jo zaman iščemo 

v Slovarju slovenskega knjižnega 

jezika? Za »šmarnice« slovar še 

premore razlago: »Pobožnost v čast 

Mariji meseca maja; iti k šmarnicam, 

brati šmarnice.« Ustrezno temu bi 

moral slovar razložiti vrtnice takole: 

»Vrtnice, pobožnost v čast srcu 

Jezusovemu meseca junija; it k 

vrtnicam, brati vrtnice …« 

In vendar vrtnice še zdaleč niso 

sentimentalna pobožnost. Vrtnice so 

stvarne, aktualne. So v zvezi z najbolj 

pomenljivimi besedami, kar jih 

premore človeštvo: Bog, odrešenje, 

večno življenje, greh, strahotna 

možnost izključitve od gledanja 

najsvetejše Lepote, križ, agape, do 

kraja žrtvujoča se ljubezen, 

prebodeno in odprto srce, neustavljivi 

vir milosti, pravičnosti, dobrote in 

miru … 

Agape, ljubezen, ki gre do kraja, do 

konca. Agape, izraz, ki ga niti enkrat 

ne uporabljajo starogrški pisatelji. Ti 

poznajo le besede, ki označujejo 

ljubezen, ki je v bistvu sebična, saj je 

teženje po nečem pogrešanem, 

hrepenenje po nečem, kar bi izpolnilo 

neko praznino, neko umanjkanje v 

človeku. Agape, pa je Ljubezen, ki je 

popolnoma drugačna. Izvira iz 

Njegovega srca. 
Po: J. Smeju 

Jezus je dejal sveti Marjeti: Moje Božje srce 

je tako prevzeto od ljubezni do ljudi, da 

gorečih plamenov ljubezni ne more več 

zadrževati v sebi, ampak jih hoče razliti po 

vsem svetu.« 

Naj se ta 

Jezusova 

prekipevajoča 

ljubezen ne 

razliva med 

nas le v 

mesecu 

»vrtnic«, 

temveč naj 

prepoji vsak 

trenutek 

našega 

življenja. 

 



Letos bomo pri Vrtnicah brali zapise o 
slovenskih mučencih in pričevalcih za 
vero. Prav je, da jih spoznamo in da smo 
ponosni nanje. Med Slovenci je toliko 
svetnikov, a razen redkih, nimamo uradno 
priznanih nič kaj veliko teh slavnih oseb, 
ki so za Jezusa dale svoje življenje. Čas 
je, da jih vsaj spoznamo. 

 

Na cerkvi Sv.Križa smo uspeli 
obnoviti zahodno stran pročelja 
zvonika, saj je bila ta stran izjemno 

umazana zaradi 
glivic, ki se ob 
nenehni vlagi 
naselijo v fasadi. 
Hvaležni smo 
alpinistu Vladu, ki 
se je strokovno 
lotih tega 
zahtevnega dela. 
----------------------- 

ZLATI POROKI Pri Magdalenski cerkvi 
V cerkvi sv.Magdalene na Vratih je v 
soboto 22.maja 2021 bilo zelo slovesno 
saj sta svoj zlati jubilej slavila kar dva 
para, ki sta se pred 50 leti na isti dan 
poročila. To sta zakonca VERKO  in 
VERHOVNIK. Obema čestitamo. 

 
 

SREČANJE IZREDNIH DELIVCEV 
SV.OBHAJILA 

V sredo, 2. junija 2021, ob 17:00 uri, v 
cerkvi Svetega Rešnjega Telesa, na 

Cesti zmage 29, v Mariboru. Vabljeni 
vsi naši izredni delivci obhajila na 

srečanje z nadškofom. 
 

VABILO in PROŠNJA: 
Brezplačno namenite 1 % svoje dohodnine 

Katoliški cerkvi 
Lepo vas vabimo, da do 31. maja 2021 
brezplačno namenite 1 % svoje dohodnine 
Katoliški cerkvi. Z namenitvijo dela 
dohodnine boste svoj dar namenili za 
delovanje naše Cerkve, duhovnikov, župnij, 
vrtcev in šol, redovnih skupnosti, 
dobrodelnih ustanov ter ohranjanju 
slovenske sakralne kulturne dediščine. 
Prosimo vas, da svojo izjavo o namenitvi dela 
dohodnine čim prej izpolnite preko sistema 
e-davkov (varni elektronski podpis ni potreben) ali 
po pošti na davčni urad. Rok za oddajo se 
izteče 31. maja 2021. Več o tem izveste pri 
župniku Igorju. 

 

Sveta birma za birmance 9.razredov (zakasnela 

birma od lani) župnije naše Pastoralne zveze 
Dravograd bo v soboto 12.junija 2021 in 

sicer: Dravogradu ob 9.00 in  
v Šempetru ob 11.00. 

Lepa nedelja v Dravogradu pa bo dan 
kasneje v nedeljo 13.junija ob 9.30. 

 

Prihodnjo nedeljo 6.junija bo Prvo sveto 
obhajilo v Dravogradu ob 10.00.  
 

Na Ojstrici prvo obhajilo v nedeljo 20.junija ob 
11.00 skupaj s praznovanjem lepe nedelje. 
  

Šala za konec: 
URGENCA – Razburjen moški kliče v 
ordinacijo: »Gospod doktor, moja žena 
ima vročino!« »Je visoka?« »Niti ne – 
približno meter petinšestdeset.« 

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo

