
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd (PPŽD) 

                                          od 5.junij do 12.junija 2022 
  

 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  

 

Ponedeljek 
6.junij  

 Binkoštni 
ponedeljek  

10.00
17.00
18.30 

Sv.Duh – † STANISLAV ŠKRATEK              
L –  † ALOJZ BRUMNIK  
D – † žpk. DANIJEL SLATINEK                                    

  Torek  
7.junij  

18.00
18.30 

Č – † JOŽICA KOSTANJEVEC – 4.obl.                                
D – † starši DOBNIK (Peter in Alojzija) in SOR.                                      

Sreda  
8.junij   

   
Dies v Celovcu za duhovnike nadškofije Maribor      

Četrtek  
9.junij  

Primož in 
Felicijan, muč.  

 
17.00 
18.30 

 
L – † HERMAN PEČOVNIK in pri hiši pomrli  
D – † MEDARD KARNIČNIK in JULIJANA ,tridnevnica pred birmo     

Petek  
10.junij  

9.00 
18.30 

Križ – v čast Sv.Duhu   
D – † BERTA MORI, tridnevnica pred birmo     

Sobota  
11.junij  

Barnaba, 
apostol 

15.00
17.00 

 
18.30 

L – poročna maša Anamarija Plešivčnik in Tomaž Vogel 
ŠT – † CVETKA URŠNIK 

        † PAVLIKA KOJZEK 
D – večerna nedeljska maša: † MARIJA KLANČNIK,  
                                                               tridnevnica pred birmo                          

  

SVETA 
TROJICA   

12.junij 
SVETA BIRMA  
DRAVOGRAD 

  

 
8.00 
8.00 

10.00 
 11.15 

 

Kvatrna nedelja – nabirka za bogoslovje 
D – † FERDO GNAMUŠ  
Č – † ANDREJ GABROVEC   
D – ZA BIRMANCE in STARŠE ter FARANE PPŽ Dravograd  
Sveta TROJICA v Labotu – slovenska maša 
V Šentjanžu, na Šempetru, v Libeličah in na Ojstrici NI MAŠE  

Izraz binkošti in cerkveno leto 
Beseda binkošti izhaja iz nemškega jezika (Pfingsten iz 'der fünfzigste Tag' 

(petdeseti dan)), pojem pa izhaja iz grške besede pentekoste' (hemera), kar pomeni 

petdeseti (dan). Po binkoštih se v Katoliški Cerkvi nadaljuje liturgični čas med 

letom, ki traja do konca cerkvenega leta oziroma do začetka adventnega časa. 

Velikonočno svečo v cerkvah z oltarnega prostora odnesejm h krstnemu kamnu, 

duhovniki in drugi sodelavci pa pri bogoslužju nosijo liturgična oblačila v zeleni 

barvi. 
Glasilo Studenec izdajajo PPŽD, ureja Igor Glasenčnik, tel.: 041 319 440.



Številka 23        5. junij 2022 
 

BINKOŠTNA NEDELJA 

           SVETI DUH 
 

Bog nam govori po Svetem Duhu. 
Sveti Duh je nepogrešljiv v Presveti 
Trojici. Je ljubezen, ki izvira iz osrčja 
nebeškega Očeta. Je živa voda, ki se 
razliva iz Jezusovega naročja in 
blagoslavlja vse stvarstvo. 
Kot vez med Očetom in Sinom 
združuje človeštvo v ljubezni do Boga. 
Sveti Duh nam daje uvid, nas krepi v 
urah skušnjave in bolečine. 
Z njegovo pomočjo zmoremo 
razločevati med dobrim in zlim, se 
odločati, kakor je všeč dobremu 
nebeškemu Očetu, in ostati poslušni 
Jezusovemu učenju. 
Sveti Duh je plamen modrosti, ki 
nevidno lebdi nad nami.  
Povezuje nas v občestvo zanesljivih 
pričevalcev prihodnjega veka. 
Njegova ljubezen je nepreklicna. 
Veje, kjer hoče, in njegova dela so 
velika. 
 
 

 
Tam, kjer ni več sovraštva med ljudmi 
in zavlada usmiljenje, je na delu Sveti 
Duh. 
Kjer se napuh spremeni v srčno 
ponižnost, slutimo njegovo 
navzočnost. 



Kjer se zgodijo čudežna notranja 
spreobrnjenja, zasledimo njegovo 
zvesto pisavo. 
Sveti Duh je sedež modrosti, ki 
usmerja ljudstva na zemlji proti 
večnemu kraljestvu. V njem živi, je 
živel in bo živel brez konca. 
Priklonimo se torej njegovi sveti 
naravi in vsakršni vzvišenosti, saj 
prihaja od Boga in je Bog sam.  

Po: P. Millonig, Zasidran v veri 

 

BLAGOSLOV KRIŽA pri PEČNIKU 
Preteklo sobotno popoldne 28. maja 
2022, smo kljub dežju in neprijetnemu 
vremenu, blagoslovili Pečnikov križ na 
Goriškem vrhu. Mladi gospodar 
kmetije, Niko Plazovnik je s svojimi 
sorodniki in prijateljem dal povsem 
prenoviti križ, ki stoji ob cesti na 
Goriški vrh. V preteklosti je križ stal 

malo nižje in je, ko še ni bilo poraščeno 
z gozdom, gledal na domačijo pri 
Pečniku (poudarek je na i). Zob časa je križ 
precej načel, zato je bila njegova 
obnova odlična zamisel in v maju 2022 
realizirana. Kar nekaj pridnih rok je 
zastavilo svoje moči za njegovo 
temeljito prenovo (sorodniki in 
prijatelji). Zaradi dežja in slabšega 
vremena, je bil obisk nekoliko manjši, 
a nič manj prisrčen. Blagoslov je 
opravil župnik Igor. Domači pa so za 
vse udeležence pripravili pogostitev.   
                                                                           (Zofija M.) 
 

MISEL NEDELJE:  
Noben človek ne more živeti sam 
zase. Vsakdo od nas je odvisen od 
soljudi. Vsakdo od nas mora v 
svojem življenju začutiti, da je 
ljubljen in od drugih sprejet.  

Gre za človeške odnose, brez 
katerih človek ne more bivati. 

Danes obhajamo praznik 
Svete trojice. Pri tem prazniku ne 
stopa v ospredje kakšen dogodek 
iz odrešenjske zgodovine, temveč 
skrivnost notranjega bivanja treh 
božjih oseb.  

Bog je neskončna ljubezen, 
ki prihaja najprej do izraza v 
odnosih med tremi božjimi 
osebami. 

Vprašajmo se, kakšni so naši 
medsebojni odnosi?!        (Fr.Kraner) 

 

 



OGENJ IN SVETI DUH 
 

Ogenj je dobra podoba za Svetega Duha. 

Ogenj ima različne učinke. Lahko ojača 

določene stvari: zato deske žgemo in 

glinene posode pečemo. Lahko pa tudi 

omehča  določene stvari. Kos železa 

položimo v ogenj, da postane žareč, potem 

ga lahko  kujemo in oblikujemo kakor 

želimo. Če segrevamo kos lesa, ga lahko 

upognemo. Ogenj nam sveti: pomislimo 

na svečo, petrolejko, pa tudi na električno 

žarnico. 

Ogenj odvzame bolečino. Če si izvinemo 

gleženj ali nam oteče roka, jo položimo k 

izvoru toplote. Toplota ublaži bolečino. 

Lepo poje pesem slednica na binkoštni 

praznik: 
 

Upogni, kar upira se, 

vse ogrej, kar mrzlo je, 

vodi vse, ki so zašli. 
 

Po: B. Rustja, Vodi me dobrotni duh 

Prihodnjo nedeljo bo v Dravogradu 
sveta birma. Ta zakrament bo 
birmancem podelil kanonik stolnega 
kapitlja, g.Bernard Geršak, škofijski 
ekonom. Birma bo v Dravogradu, 
čeprav prihajajo birmanci iz kar 5 
župnij.   
Po priporočilu g.nadškofa, smo vse 
birmance združili in ne želimo v vsaki 
župniji pripravljati birmanske 
slovesnosti. Edina izjema je Ojstrica, 
ki že dooolga leta ni imela svete birme 
in je čas, da jo ob 9. birmancih letos pa 
le obišče mariborski nadškof. 
Zakrament svete birme jim bo podelil 
na lepo nedeljo 26.junija ob 9.30 na 
Ojstrici. Upamo, da bomo po več ko 
desetih letih dobili tudi nove ključarje 
za farno cerkev Sv.Janeza Krstnika, 
ob skrbi za podružnico Sv. Duh.  

 
 

SVETA TROJICA 
v LABOTU VABI 

Po dveh letih ste ponovno vabljeni k 
Sv.Trojici nad Labotom. Slovenska 
sveta masa bo ob 11.15. Naši predniki 
so tja radi poromali, dajte, obudite to 
navado tudi sedanji rodovi.  
Obljubljajo tudi pogostitev. 

 
DOGODKI PRED NAMI v PPŽD 

 

-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 
-------------------------------------------------- 
NA KONCU PA NASMEJMO SE: 
V ŠOLI – »Mama, danes me je učiteljica 

vprašala, če imam kakšnega brata ali 

sestro. Povedal sem, da ne.« »In kaj je 

rekla učiteljica?« »Hvala Bogu!«  


