
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd (PPŽD) 

                                          od 12.junij do 19.junija 2022 
  

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  

 

Ponedeljek 
13.junij  

  Sv.Anton, red.  

 

17.00
18.30 

 

L –  † HELENA PUŠNIK   
D – † MARICA CIGALE                                      

  Torek  
14.junij  

18.00
18.30 

Č – ZA MIR v Ukrajini in na dober namen                                 
D – † FRIDERIK in MARIJA PREGLAU ter SKUTNIK JOŽE in MARIJA                                       

Sreda  
15.junij   

   
 Rekolekcija ( obisk Slovencev v Reziji)  

Četrtek  
16.junij  

REŠNJE 
TELO    in 

KRI  

16.00 
17.00 
17.00 
18.30 
19.00 

ŠT – † MARIJA IRŠIČ - osmina 
ŠP – † ALOJZ DANIJEL – 1.obl.  
L – † ZDRAVKO SMREČNIK  
D – † ŠTEFANIJA LESIČNIK  - češčenje SRT zunaj cerkve 
Č – † KATARINA LENASI - osmina    

Petek  
17.junij  

9.00 
18.00 
18.30 

Križ – † VINKO BRICMAN  
Č – † LIPANOVI, AŽIJEVI in NABERNIKOVI 
D – † ZDRAVKO PLANŠAK - osmina      

Sobota  
18.junij   

11.00
17.00 
18.30 

Č – krstno slavje s sveto mašo:+ MARIJA KNEZ in v DOBER NAMEN Isabelle  
ŠT – † VID ROBIN - osmina  
D – večerna nedeljska maša: † ŠKRATEKOVI                           

  

12. 
NEDELJA 

MED 
LETOM   

19.junij 
 

  

8.00 
8.00 
9.30 
 9.30 

 
 

11.00 
11.30  

 

ŠT – † ANTON GRIBEN in ŽAMPOVI -r  
Č – † č.s.MARIJA in starši KADIŠ 
ŠP – † VIKTOR OŠLOVNIK 
D – lepa nedelja v Dravogradu: † IVICA VOLIČ – 9.obl.     
                             † PAVLA MIKLAVC – 25.obl., BERNARD – 20 obl.  
                             † VILI VRAVNIK  
L – † FRANC HUDEJ – 19.obl.    
O – † MARIJA MORI - osmina   

MISEL: Praznik Svete trojice izraža veliko skrivnost božjega življenja, ki je v medsebojni ljubezni 

treh božjih oseb. Vsakdo od nas mora v svojem življenju začutiti, da je ljubljen in od drugih sprejet. 

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. 
Zato je praznik Svete trojice praznik ljubečih medsebojnih odnosov.  Vprašajmo se, kakšni so 

ti naši medsebojni odnosi. 
Glasilo Studenec izdajajo PPŽD, ureja Igor Glasenčnik, tel.: 041 319 440. 

  



Številka 24        12. junij 2022 
 

TROEDINI BOG 
 

Ena od presenetljivih stvari je, da so 
bili tisti, ki so Jezusa tako čudovito 
opisovali, vzgojeni v veri v enega Boga. 
Vsem pristnim Judom je to pomenilo 
(in še pomeni) temelj njihove vere.  
 
Tudi prvi kristjani so se do konca držali 
vere v enega Boga.  
A ni bilo dvoma, da bo prej ali slej 
nekdo bral tisto, kar je bilo napisano, 
in so se začeli spraševati, kako je Bog 

eden, če pa govorijo o Očetu, Sinu in 
Svetem Duhu. Cerkev je potrebovala 
več let, da je spregovorila o tem, 
vendar se je rešitvi problema le malo 
približala. Ko gre za Boga, imaš 
opraviti z nekom, ki mu ne moreš priti 
do dna. 
 
Počasi se je izoblikovalo to, kar danes 
poznamo kot nauk o Sveti Trojici – da 
obstaja en Bog, v katerem so tri osebe: 
Oče, Sin in Sveti Duh. Vendar to ni 
poznejši cerkveni nauk. Prvine za to 

vero namreč 
najdemo že v 
presenetljivih in 
osupljivih trditvah 
Nove zaveze o 
Jezusu in v samih 

Jezusovih 
besedah. 

 

 

Po: J. Balchin, Kaj kristjani verujemo 
 

 

 

 

 

 

Sveta Trojica              

/foto internet/  



BODI MOJ ŠČIT 
 

Danes vstajam opogumljen in okrepljen. 

V veri v troedinega Boga. 

Danes se izročam mogočnemu Božjemu 

vodstvu, budnemu Božjemu očesu, 

poslušajočemu Božjemu ušesu, 

varujočim Božjim rokam, priprošnjiški 

Božji besedi,  

vodeči Božji modrosti, odprtim Božjim 

potem, varujočemu Božjemu ščitu.  

Kristus, bodi z menoj,             Foto: iz interneta 

Kristus, bodi pred menoj, 

Kristus, bodi v meni, 

Kristus, bodi pod menoj, 

Kristus, bodi nad menoj,  

Kristus, bodi na moji desnici, 

Kristus, bodi na moji levici.  

Kristus je moč, Kristus je mir!  

Kristus, bodi tam, kjer ležim, 

Kristus, bodi tam, kjer stojim, 

Kristus, bodi tam, kjer sedim, 

Kristus v globini, Kristus v višini, 

Kristus v širini. Amen.                            
Po; sv. Patrik Irski, Youcat - molitvenik 

MODROST 
 

To govorí Božja Modrost: »Gospod me je imel v 

začetku svojih poti, pred svojimi pradavnimi deli. 

Bila sem zasnovana od vekomaj, od začetka, 

preden je bila zemlja.«  
Prg 8,22–23 

 

Blagor človeku, ki je moder. Njegove 

odločitve ne nosijo pečata napak. 

V njem je sila spoznanja, ki je nad kraji in 

veki in nad razumom navadnega uvida. 

Modrost se dopolnjuje v ljubezni. 

Njej je predana do smrti, iz nje črpa svojo 

istovetnost. 

Ljubezen pa spoštuje veličino modrosti in se 

veseli njene trajne veljave. 

Tako sta eno meso, en duh in ena slava. 

En izvor in eno srce večnosti. 

Modrost prebiva v duhu, ne v razumu, čeprav 

jo posreduje slednji. 

A spoznavamo jo v duhu,  

kjer nastaja in nas napolnjuje z veseljem in 

spoštovanjem. 

Je edino človeško spoznanje, ki mu ni 

mogoče ničesar dodati in ničesar odvzeti. 

So odločitve po meri kralja Salomona, ki ga 

je ožarila svetloba Presvete Trojice, od koder 

izvirajo vsi navdihi modrosti. 

Kajti v templju Duha prebiva Božja volja na 

veke. 

Blagor človeku, ki se ga dotika modrost 

nebeškega prestola. 

Je namreč posredovalec resnice. 

Vir tolažbe. 

Prerok življenja. 

Zvesti prinašalec trajnega. Po: P. Millonig, Zasidran v veri 

 



OZNANILA 
ZAHVALA ZA PRVO OBHAJILO 

Na deževno nedeljsko jutro v Šempetru in 
dokaj lepo nedeljo v Dravogradu smo 
obhajali dan prvega svetega obhajila. Srca 
naših otrok so žarela v pričakovanju 
najsvetejšega trenutka in vznemirjenja. S 
pesmijo smo pospremili naše 
prvoobhajance k sveti maši, kjer jim je 
župnik Igor pripravil čudovito srečanje z 
Jezusom. Otroci so Jezusa sprejeli v svoja 
srca in življenje. Kot pravi pesem, je Jezus 
postal njihov novi prijatelj. Posebno čast 
smo dali botrom, ki so s prižiganjem sveče 
in blagoslovom potrdili veselje nad tem 

svojim poslanstvom.  
Cerkev v Šempetru in v Dravogradu so 
zapolnjevale radostne pesmi pevskega 
zbora /v Šempetru cerkvene pevke iz Šentjanža, 

v Dravogradu pevski zbor Čudež/, tihe dobre 
želje staršev in sorodnikov prvo-
obhajancev in prispodoba Jezusa, ki je 
trta, mi pa njegove mladike. To je bila 
letošnja vodilna misel, ki smo jo izbrali za 
prvo izjemno srečanje Jezusa s srčki naših 
prvoobhajancev. V tem duhu so otroci 
prejeli prvo obhajilo, prisegli večno 
zvestobo Jezusu ter pridobili upanje, da 

se bodo po koncu zemeljskega življenja 
srečali z Njim. Po darovanju in ob 
zaključku maše so sledile zahvale. Župnik 
Igor se je zahvalil staršem, ki so redno 
spremljali veroučna srečanja otrok v 
pripravi, veroučiteljici Zofiji za vsakršno 
pomoč pri katehezah, starši pa so se 
zahvalili obema za vso skrb in ljubezen v 
času priprave otrok na prvo sveto 
obhajilo. Bogu pa smo se zahvalili za vse 
družine letošnjih prvoobhajancev ter 
seveda pevcem za lepšanje slovesnosti s 
petjem.  
Podobne zahvale in slovesnosti so bile 
tudi v župniji Črneče in Libeliče.  
Po slovesnostih pa smo odšli po poti 
praznovanj z obljubo, da ostanemo 
zvesti Jezus in njegovi ljubezni.   (Zofija M.) 

-------------------------------------------------  
60 let zakona 

RUDOLF in OLGA KOTNIK 

S posebno slovesnostjo pri Jeglijenku 
smo z blagoslovom obeležili njuno 60. 
obletnico poroke. Čestike obema!  
 

NA KONCU ŠE NASMEJMO SE: 
  V AFRIKI – Duhovnik v misijonih je svojim 

župljanom predstavil novega škofa: »Veste, 

njegova koža je sicer bela, toda njegova duša 

je črna kot naša …«  


