
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 6.junija do 13.junija 2021 
 

DESETA 
NEDELJA MED 

LETOM  
   

        6.junij  

8.00 
 

8.00 
 

9.30 
 

10.00 
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 

  

Ponedeljek 
7.junij 

18.30
19.00 

D – † JULIJANA ISAK – 1. obl.          
Č – PO NAMENU (glej II.namen)  

Torek 
  8.junij  

Medard, škof 

7.30 
17.00
19.00 

D – † IVANA GUČE  
Spoved vseh birmancev in srečanje z voditeljem mladih PZD 
Č – † IVAN ČEVNIK                                  

Sreda 
9. junij  

Primož in 
Felicijan, muč. 

 
7.30 

19.00 

 
D – † BERTA MORI  
Č –  † RENATA KRESNIK     

Četrtek 
10. junij 

17.00 
 

18.30
19.00 

Srečanje vseh birmancev z mladimi in nagovor botrom s priložnostjo 
za sv.spoved staršev in botrov 
D – † DOMINIK PEČNIK -35 obl.       
Č – † MIRAN KRPAČ 

Petek 
11.junij  

  SRCE JEZUSOVO 

9.00 
17.00
17.00
18.30 

Križ – † MARIJA MORI                             
L – † MIHA ULCEJ         
ŠP – † BOGOMIR ZANOŠKAR - osmina 
D – † MARICA OŠLOVNIK                                  

Sobota 
         12.junij 

Marijino srce 

  
9.00 

11.00 
17.00
18.30 

BIRMA V DRAVOGRADU in v ŠEMPETRU  
D – sveta birma: PO NAMENU BIRMANCEV in staršev  
ŠP – sveta birma: PO NAMENU BIRMANCEV in staršev 

ŠP – poroka VEZOVNIK –BLATNIK 
D – sobotna nedeljska maša: † GABRIJELA PUŠNIK         

 
ENAJSTA 
NEDELJA  

MED LETOM  
          13.junij  

Sv. Anton 
Padovanski 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

Č – † SLAVICA REK   
ŠP – † VIKTOR OŠLOVNIK   
D – lepa nedelja s procesijo: † JOŽE HANJŽE    
ŠT – † MARIJA PRIKERŽNIK in IVAN  
L – † ANTON PESIČER, SOR. in pri hiši pomrli 
O – † KRISTINA PRESEČNIK 
   

DUHOVNA MISEL: Človek, ki pri 

sočloveku vidi tudi najbolj plemenito in 

dobro delo kot sad hudobnega duha, je v 

globino duše pokvarjen. Jezus se je srečal s 

takšnimi ljudmi, ki so poskušali Njegova 

dobra dela povezovati s hudim Duhom. 

Njihov greh je nekaj nezaslišanega in jim ne 

bo odpuščen! 

Prepiri in razprtije lahko najboljše projekte 

uničijo. Naš svet je poln konfliktov in 

nasprotij. Pa ne samo svet, tudi posameznik 

je lahko v svoji notranjosti razdvojen med 

dobrim in hudim. Zato pa prosimo Gospoda, 

da bi nas ozdravil notranjih konfliktov. 
                                             (iz Oznanil župnij Črneče) 

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

mailto:igor.g@rkc


Številka 23        6.junij 2021 
 

SVETA BIRMA 
Pred nami je sveta birma za naše 
birmance, ki bi morali že lansko leto 
v jeseni prejeti ta sveti zakrament, a 
smo ga morali prestaviti na sedanji 
termin. Upamo, da se zdaj vse 
dobro izteče. 
Sveta birma je za naše mlade in 
župnijo dan prihoda Svetega 
Duha. Ni samo spomin na tisti 
davni dogodek, ki je spremenil 
apostole in posledično ves 
takratni svet, vse do danes. 
Rodila se je Cerkev. Kristusov 
Duh, ki je napolnil srca vernih, je 
začel graditi največjo skupnost, ki 
je kdaj obstajala. Sveti Pavel 
pravi, da Duh daje kristjanom 
različne darove. »Različni so 
duhovni darovi, Duh pa je isti. 
Različne so službe, Gospod pa je 
isti. Različna so dela, isti pa je Bog, 
ki dela vse v vseh. Vsakemu se 
daje razodetje Duha v korist vsem.« 
Čemu ta različnost? Da bi kristjani 
sodelovali, računali drug z drugim in 
si pomagali. Nihče ni dobil vseh 
darov, da ne bi postal prevzeten. 
Vsak je dobil nekaj, da lahko s tem 
koristi drugim. Darovi niso dani za 
to, da bi izstopal eden ali drugi član 
skupnosti, ampak da bi izstopal 
Gospod, da bi bil On bolj slavljen. 
To seveda velja tudi za nas, danes. 

Tudi mi imamo različne darove, 
službe in dela v Cerkvi. Ali 
uporabljamo vse to za rast vseh? 
Vsak lahko z življenjem v Duhu, 
doda k boljšemu stanju duha v 
družbi. Sveti Duh je tisti, ki nas vse 
povezuje, ki nas osvobaja vsega, 
kar nas ločuje od sreče, ki si jo 
želimo.  
 

MOLITEV BIRMANCA 
k Sv.Duhu 

 

Pridi, Sveti Duh! Razsvêtli moj razum, 
da bom spoznal tvoje zapovedi. 
Okrêpi mi srce zoper sovražnikove 
zvijače, vžgi mojo voljo ...Slišal sem 
tvoj glas in nočem se zakrkniti ter se 
upirati z besedami: kasneje ..., jutri. 
Zdaj! Naj se ne zgodi, da jutrišnjega 
dne zame ne bi bilo. O, Duh resnice 
in modrosti, Duh umnosti in svéta, 
Duh radosti in miru! Hočem, kar 
hočeš; hočem, ker hočeš; hočem, 
kakor hočeš; hočem, kadar hočeš. 
Amen. 

   

   



REŠNJE TELO in KRI 

Sveta Evharistija je 

prelep odgovor na naše 

hrepenenje. Božji Sin, ki 

je za nas šel v smrt in vstal 

od mrtvih, se nam daje v 

duhovno hrano, da bi nam 

tako omogočil neminljivo 

življenje v ljubezni in sreči. 

Edino poroštvo te naše dokončne 

izpolnitve je sveta Evharistija in naša 

dejavna udeležba pri njej. Jezus nam 

zagotavlja: Kdor mene uživa, bo živel 

vekomaj. Uživanje presvetega Rešnjega 

telesa je torej edina zanesljiva pot do tega 

dokončnega cilja. Sveto Rešnje telo, 

sveta Evharistija, je zaklad, ki ga nikoli ne 

bomo dovolj cenili, saj se v moči tega 

zakramenta korak za korakom bližamo 

Njemu, ki edini lahko do kraja pomiri 

človeško srce. Jezusov zgled nas uči 

nesebičnega razdajanja. Resnično bogat 

in velik v Božjih očeh je tisti, ki se zna 

razdajati, živeti za druge, streči potrebnim 

in biti opora slabotnim in bolnim. To pa 

človek zmore samo, če se hrani s kruhom 

življenja. 

 
 

Čaščenje Najsvetejšega na praznik Sv.Rešnjega telesa  
in krvi v Dravogradu 3.6.2021 

 
LETO SV. JOŽEFA 

(molitev) 
O sveti Jožef,v tvoje roke smo dali 
naše življenje, našo družino. Ti 
veš kaj najbolj boli naša srca. 
Poznaš naše težave in žalosti. Naj 
tvoj plašč varovanja, ogrinjalo miru 
in ljubezni razširi na celotno 
Cerkev in ves svet. Brani zatirane; 
dvigni padle; posreduj za zdravje 
tistih, ki so duhovno slepi, ker jih je 

prevzel napuh 
in ponos. 
Naredi, da 
bomo pokorni, 
poslušnim in 
ponižni pred 
Božjim klicem in 
naj naš da 
vedno odmeva 

iz naših ustnic, tako kot je storila 
vaša Brezmadežna nevesta. 
Pripelji nas k Jezusu, ki je prava 
svetloba in življenje za naše 
življenje. Amen. 



 30 LET SAMOSTOJNE SLOVENIJE 
 

Pred 30. rojstnim dnevom naše 
Slovenije povabljeni k molitvi in postu 
za domovino: 
»Nebeški Oče, postavil si nas v to 
lepo domovino, da bi izpolnili svoje 
poslanstvo in bili odprti za življenje. 
Vendar nas mnoge sile odvračajo od 
tega; prevečkrat iščemo sebične 
koristi in pozabljamo na druge. Zato 
Te prosimo za dar skesanosti in 
spreobrnjenja Naj Tvoj Duh zaveje 
nad možmi in ženami, ki nas vodijo, 
da bodo delovali za pravičnost in 
razvoj domovine, nam pa pomagaj, 
da bomo odgovorni na svojem mestu 
in da se bomo kljub razlikam veselili 
drug drugega. Pomagaj nam podpirati 
mlade, biti blizu družinam in ostarelim 
ljudem. Nauči nas prisluhniti vsem, ki 
trpijo. Na priprošnjo nebeške matere 
Marije se nas usmili, molitev in post 
naj bosta naša zaveza s Teboj. 
Prosimo Te, podeli nam blagoslov za 
naše osebno in skupno življenje. 
Amen« 

 
In kaj še 
naročajo 
naši SLO 
škofje? 
 
 

V nedeljo, 20. junija 2021, naj župniki 
darujejo sveto mašo za domovino. 
Župniki naj takrat blagoslovijo slovensko 
zastavo in jo izobesijo z zvonika ob 
prepevanju slovenske himne. Po sv. maši 
naj sledi kulturni program. 
Imejmo radi svojo domovino in ne 
razdirajmo našega sožitja s sovraštvom 
do drugače mislečih. 

SOLIDARNOSTNA NABIRKA v juniju 2021 
''V mesecu juniju je solidarnostna nabirka za 
katehete/-inje. Z njo pokrivamo obračun plač za 
katehete/-inje, stroške katehetsko-pastoralne šole, 
namenjena pa je pa tudi kot pomoč za poslovanje 
Nadškofije, ki je, kot že veste, popolnoma odvisno 
od vaših darov oz. od darov vaših vernikov. 
Prosimo vas za vašo darežljivost'' – sporočajo iz 
Nadškofije Maribor. 
 

Oratorij celotne PZ – prijave odprte 
 

Oratorij 2021 bo!  

Zaenkrat moramo omejiti število udeležencev, 

zato je potrebno s prijavami pohiteti.  

Zaenkrat sprejemamo samo otroke 2. in 3. 

trijade v šolskem letu 2021/22. 

Naslov letošnjega oratorja je originalen.sem.  
 

Misijonarka s.Mojca Karničnik, naša 

domačinka iz Ojstrice prosi za pomoč. 

Otroci v njenem misijonu umirajo od 

lakote in še ta epidemija kosi smrt med 

ljudmi. Zato pomagajmo zbrati nekaj 

denarja, da ji pomagamo lajšati gorje in 

lakoto lačnih otrok v misijonu.  

Svoj dar prinesite v župnišče 

Dravograd. Hvala za vašo dobroto, se 

zahvaljuje s.Mojca. Pomagajmo!!!! 

 

Ob pogrebu + ZANOŠKAR 
BOGOMIRJA iz Otiškega vrha so 

darovali za sveto mašo: Prodnarjevi; 
brat Branko; sestra Berta; 

Zg.Koboltovi; druž.Breznik; Alojz Oder; 
Gašperjevi; Hvala vsem za svete maše 

 

. 

Šala za konec 

PETER IN JEZUS – Peter in Jezus se 

pogovarjata: »Jezus, zakaj si ljudem ustvaril 

kar dve ušesi, ko govorimo in oznanjamo, pa 

nič ne poslušajo?« »Počakaj, čez 2.000 let bo 

prišla epidemija čez cel svet, takrat boš 

videl.« »A šele takrat bodo končno 

poslušali?« »Ne, takrat bodo za ušesa lahko 

zataknili maske.« 


