
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd (PPŽD) 

                                          od 29.maja do 5.junija 2022 
  

 SEDMA 
VELIKO-
NOČNA 

NEDELJA 
29.maj 
Nedelja 
sredstev 

družbenega 
obveščanja 

  

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 ČRNODOLSKI  

 

Ponedeljek 
30.maj  

   

17.00
18.00
18.30 

L –  † JAKLNOVI, stric RUDI in DANICA  
Č – † starši MUŠ  
D – † starši MRZEL                                  

  Torek  
31.maj 

    Obiskanje 
Device Marije 

17.00 
 

17.00 
18.00 

D – Skušnja z birmovalcem za vse skupine birmanskih pripravnikov, 
nato sveta maša – V ČAST SV.DUHU in za TELESNO ZDRAVJE 
L – † DARKO, mama MARJANA in bica MARJETA KUŠEJ  
Č – † VINKO BRICMAN                               
    Zaključek šmarnične pobožnosti                                

Sreda  
1.junij   

  Justin, muč. 

7.30  
17.00 
18.30  

D – ZA MIR V SVETU IN V DRUŽINAH  - razgovor za poroko                                  
L – † ZDRAVKO SMREČNIK    
Č – † PEPI EPŠEK             

Četrtek  
2.junij  

Prvi četrtek  

17.00
17.00 

 
18.30 

L – † JULIJANA JAMER    
Molitvena ura za duhovne poklice - z birmanci in pogovor škofovega  
                    tajnika Jureta Sojča z birmanskimi pripravniki 
D – † JULIJANA ISAK – r.d., po maši srečanje molitvenih botrov  
                                                   z birmanski pripravniki Dravograd     

Petek  
3.junij  

9.00 
17.00
18.30 

Križ – † NAVOTNIKOVI 
L – † ZDRAVKO SMREČNIK   
D – † ANTON MATIČKO             

Sobota  
4.junij  

  

11.00
12.00
16.00 
17.00
18.30 

Križ – V DOBER NAMEN in ZA ZDRAVJE – krst Loti   
Šentjanž – diamantna poroka zakoncev Kotnik (Rudolf in Olga) 
ŠP – poročna maša ZA SREČEN ZAKON - Tjaša in Jurij  
ŠT – poroka KONEČNIK (Harald in Antonina) 
D – † MIRKO OTO KALIŠNIK                      

  

 BINKO-
ŠTNA 

NEDELJA 
5.junij 

  

8.00 
8.00 

 
9.30 

10.00 
 

 
11.00
12.00  

 

ŠT – † JOŽE in HELENA ŠTAHER  
Č – † CEHNARJEVI starši: MAKS in MARIJA  
       † JOŽICA KOSTANJEVEC – 4.obl. 
ŠP – † FRIC HRIBERNIK 

D – prvo sveto obhajilo župnije Dravograd:  
maša - PO NAMENU PRVOOBHAJANCEV in STARŠEV 

† FRANC in HEDVIKA SMREKAR     
L – † ALENKA PRIMOŽIČ – 1.obl.   
Sv.Duh - † MARJAN ČERU  - slovesna binkoštna maša  



Številka 22        29. maj 2022 
 

SEDMA 
VELIKONOČNA NEDELJA 

Nedelja sredstev 
družbenega obveščanja 

 

Bodimo kritični – 

preverjajmo novice, ki nam 

jih sporočajo mediji 
 

Danes mediji ljudem pripovedujejo 
»modrost« in posredujejo vrednote 
ter tako vzdržujejo prevladujoči mit 
v družbi. Najbrž se vam čudno zdi, 
da imajo mediji tako moč in morda 
kdo že protestira, češ: »Pretiravaš, 
mediji, tudi televizija, nimajo takega 
vpliva na ljudi!« Dobro, vsi vemo, da 
nov pralni prašek ne odstrani vseh 
trdovratnih madežev in ne 
verjamemo še tako zanimivim in 
duhovitim reklamam. Res ne 
verjamemo reklamam, da nov 
detergent odstrani vse madeže, a 
na nas vplivajo drugače. Kakšna pa 
je gospa, ki nas nagovarja, naj 
uporabljamo nov pralni prašek: 
seveda je mlada, vitka, nasmejana 
je in ima urejene zobe ter lase, 

oprijeto obleko in je tudi telesno zelo 
privlačna. V njeni družini sta samo dva 
otroka (fantek in deklica, če je le 
mogoče). Druga dva sta sosedova ali 
prijateljičina. Možu ne pere in nima 



raskavih rok od pranja, ampak pranje 
zaupa magičnemu pralnemu prašku, 
sama pa je uspešna v službi. In tako 
televizija z reklamo pove, kakšne 
vrednote (mite) goji naša družba: mlad, 
telesno privlačen, uspešen človek. Vsi 
debeli, neprivlačni, ostareli, bolni ne 
spadajo v ta mit in družba ne ve, kam z 

njimi. Kakor ne ve, kam z družinam z več 
otroki, z neuspešnimi, obupanimi ... Vsi 
ti in njim podobni so izven dometa 
prevladujočega mišljenja. Ne dovolimo, 
da bo televizija (in množični mediji sploh) 
naša edina učiteljica modrosti, ampak si 
jo poiščimo tudi drugje in jo vedno 
znova kritično preverjajmo ter bodimo 
pozorni tudi na tiste, ki ne spadajo v 
kalup »medijske modrosti«. 
Priporočajmo novinarje v naših 
molitvah, da bodo znali objektivno 
poročati, hkrati pa tudi mi prosimo 
Svetega Duha, da razsvetljuje naš um in 
nam pomaga oblikovati lastno mnenje 

ter kritičen pogled na novice, s katerimi 
smo vsakodnevno »bombandirani«.  
Povzeto po: B. Rustja, Izziv sodobnih medijev 
 

MISEL OB NEDELJI: 
Vsi kristjani nimamo vedno istega 
mnenja. To doživljamo v krogu 
prijateljev, znancev, v družini in v 
župnijskem občestvu.  
Toda kljub različnostim moramo v 
osnovnih vprašanjih vere in 
oblikovanja našega krščanskega 
življenja spoštovati tisto temeljno 
zapoved, ki nam jo je dal Jezus, 
namreč zapoved ljubezni do Boga in 
sočloveka. V vsakdanjem življenju 
dostikrat kršimo to zapoved. Papež 
Janez Pavel II. je pogosto pisal in 
govoril o svojem hrepenenju po 
edinosti med vsemi kristjani.                                                        
                                       (Franček Kraner v oznanilih)  

SKUŠNJA Z BIRMOVALCEM IN 

PRIPRAVA NA SVETO BIRMO 

V torek 31.maja, na zadnji dan 

šmarnične pobožnosti, bomo v naši 

župniji in PPŽ Dravograd gostili 

g.Bernarda Geršaka, letošnjega 

birmovalca. Kot je običaj, se birmovalec 

nekaj dni pred sveto birmo sreča z vsemi 

pripravniki na sveto birmo, da 'preveri 

znanje' kandidatov za zrelost v verskem 

življenju. Vemo, da mnogi presegajo 

običajno znanje, ker veliko sodelujejo v 

župnijskem življenju, spet drugi pa tako 

'malo po ovinkih' čakajo na sveto birmo. 

Da bi mladim povedali, kako resno je 

živeti krščansko, jih vsakokratni 

birmovalec želi le nagovoriti, da 

vztrajajo na svoji duhovni poti.  



           OZNANILA 
 
 

DOGODKI PRED NAMI v PPŽD 
 

-31.maj – skušnja birmancev 
-2.junij – molitvena ura za duhovne 
poklice, gost g.Jure Sojč 
-4.junij – diamantna poroka zakoncev 
Kotnik v Šentjanžu  
-5.junij prvo sveto obhajilo v 
Dravogradu ob 10.00 
– 5.junij - BINKOŠTI – sveta maša pri 
Sv.Duhu na Ojstrici ob 12.00 
-8.junij – dan duhovniškega 
posvečenja /Dies/ na Koroškem 
-12.junij – SVETA BIRMA v 
Dravogradu ob 10.00 
-12.junij – slovenska sveta maša pri 
Sv.Trojici v Labotu ob 11.15 
- 16.junij – praznik Sv.Rešnjega Telesa 
in krvi 
-19.junij – LEPA NEDELJA V 
DRAVOGRADU ob 9.30 
-26.junij – SVETA BIRMA na Ojstrici 
in lepa nedelja ob 9.30 
-26.junij – lepa nedelja v Šentjanžu 
ob 8.00 
-2.julij – ZLATA POROKA zakoncev 
KONEČNIK (Ana in Anton) 
-3.julij – lepa nedelja na Viču 
-------------------------------------------------- 

UGANKE: V dvoje kril je ujeta, / pa nikoli 

ne leta, / skozi radovedne oči / vsemu svetu 

govori. (agijnk) 

* Enim vse skrije, / drugim pokaže, / brez 

njega ni hiše, / niti garaže. (onko) 

* Ga marsikdo pozna, / saj je lepo rejen, / le 

kože le bolj malo ima / in še po tisti je tepen. 

(nebob) 

  

GOD Sv.TROJICE v LABOTU 
Slovesna slovenska maša pri Sv.Trojici 
v Labotu bo v nedeljo 12.junija ob 
11.15. Vsi, ki se vas toliko ne tiče 
sveta birma, vabljeni da se udeležite 
te svete maše onkraj meje. Dve leti se 
nismo smeli družiti, tako bo sedaj 
toliko lepše stopiti preko meje k 
slovenski maši. Hvala sosednjemu 
župniku in faranom, da ohranjajo 
slovensko mašo v tem priljubljenem 
svetišču naših prednikov. Žalostno bi 
bilo, da bi to njihovo pobudo 
ignorirali. Zato obnovimo našo 
zavezo, ki so jo dali predniki, da so 
radi obiskali to svetišče. Pa še 
gostoljubni so verniki onstran meje. 
Vsako leto nas pogostijo. 
 

Dva vica za konec 
 

 Župnik obišče družine. Dve ženski ga opazujeta 

in ena izmed njiju pravi: »Iz njegovega talarja bi si 

lahko sešili dve krili!« Župnik to sliši in reče 

ženama: »Res je. In ostalo bi še nekaj blaga, s 

katerim bi si lahko zamašili usta!« 

 

Mici se je s svojim avtom zaletela v 

drugega. »To ne more biti res,« se jezi 

lastnik obtolčenega avta, »ste sploh kdaj 

naredili izpit?« Mici vsa ogorčena: »Verjetno 

večkrat kot vi!«  


