
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd (PPŽD) 

                                          od 19.junij do 26.junija 2022 
  

12. 
NEDELJA 

MED 
LETOM   

19.junij 
 

  

8.00 
 

8.00 
9.30 
 9.30 

 
 

11.00 
11.30  

 

ŠT – † ANTON GRIBEN in ŽAMPOVI – r.  
         † PAVLIKA KOJZEK (r.d) in RUDOLF 
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   

 

Ponedeljek 
20.junij  

    

 

18.00
18.30 

 

Č –  † ALOJZIJA in ALOJZ KOGELNIK     
D – † JANKO BOŽIČ (50.r.d.)                                       

  Torek  
21.junij 

Alojzij, red.  

18.00
18.30 

Č – † HELENA VERŽUN                                  
D – † ALOJZ ROTOVNIK ter starši IGNAC in ANČKA                                         

Sreda  
22.junij 

 Janez Fisher,m. 

7.30 
16.00
18.00  

D – ZA ZDRAVJE  

O – † KRISTINA PRESEČNIK - prvi dan tridnevnice 
Č – † MARINA LESJAK – 20.obl. in DANICA ZVER                                   

Četrtek  
23.junij  

Rojstvo Janeza 
Krstnika   

8.00 
10.00
16.00
18.30  

Č – † starši: MAKS, FRANCKA, in brat MAKSI KOTNIK                                    
ŠT – † ALOJZIJA in BOGDAN JEHART 
O – † JOŽE OČKO in IVANKA OČKO - drugi dan tridnevnice 
D – † starši PAVLOVIĆ in SOR. 

Petek  
24.junij 

SRCE 
JEZUSOVO  

9.00 
16.00
18.00 
18.30 

Križ – † JANKO POTOČNIK   
O – † JOŽE OŠLOVNIK - tretji dan tridnevnice 
Č – † PEPI EPŠEK  
D – † BRANKO VOLŠAK       

Sobota  
25.junij  

Marijino srce  

18.00 
18.30 

Č – † BERTA PODERŽAN in SOR.  
D – večerna nedeljska maša: † MARICA OŠLOVNIK                               

  

13. 
NEDELJA 

MED 
LETOM   

26. junij 

 8.00 
8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

 
 
 

11.00 

ŠP – † AVGUST VRHOVNIK  
Č – † OTILIJA BLIMEN                                   
D – † MARIJA KALIŠNIK 
ŠT – lepa nedelja: † TOMAŽ BUKOVC ter STANKO in TONČKA BUKOVC  
O – lepa nedelja in BIRMA: † MARIJA in MARJAN ČERU 
                                                  † NIKA ŠUŠTERŠIČ 

                                             † ANTON in KRISTINA RAVNJAK in SOR.  
                   † JOŽEF, ZOFIJA in BOJAN MATIJA ter pri ZDOVCU pomrli 
L – PO NAMENU 

MISEL: O Kristusu imajo ljudje različne poglede. Odločilno je, kaj mi kristjani mislimo o 
njem in kako s svojim življenjem pričujemo zanj.  
 Sredi svojega javnega delovanja je Jezus postavil vprašanje svojim učencem: »Kaj pravijo 
množice, kdo sem?« Ljudje so imeli številne napačne predstave o Jezusu. Samo apostol Peter 
je pravilno odgovoril, ko je rekel: »Ti si Kristus, sin živega Boga!« Kristus postavlja tudi nam 
vprašanje. Premislimo, kakšen odgovor bi mu mi dali. Kdo je Kristus zame?                                
Kaj pomeni za moje življenje?     (F.Kraner)    



Številka 25        19. junij 2022 
 

ZAKLJUČEK VEROUČNEGA 
LETA 2021/22 –            
misli župnika ob koncu 
veroučnega leta 
Zaključujemo veroučno leto, ki je bilo 
še v dobršni meri zaznamovano z 
epidemijo korona virusa. Zato so bila 
naša srečanja okrnjena, a kmalu se je 
stanje toliko popravilo, da smo se 
lahko redno dobivali. Kako bo vse to 
umanjkanje rednih veroučnih ur 
vplivalo na našo vero 
oziroma vero otrok, ve 
samo Bog. 
HVALA vsem 
veroučiteljem, ki so se 
razdajali za blagor 
verouka in otrok, ki so 
ga obiskovali. Zahvala 
velja Tomažu Kocuvanu 
in njegovi ženi Maruški 
za veroučna srečanja za 
višje razrede v 
Dravogradu in 
Šentjanžu, Zofiji Mager  
 

za pomoč župniku Igorju pri urah 
verouka za 1.,2.,3. razred tako v 
Šentjanžu kot v Dravogradu, Matejki 
Otto za verouk 4.razredov v 
Dravogradu, Majdi Jamnik za verouk 
4.razredov v Šentjanžu …                   
Preko nas je tako veliko otrok slišalo 
informacijo o veri, Cerkvi in Bogu. Nas 
6 je bilo v pomoč prvim katehetom, ki 
ste vi, dragi starši. Da, prav ste 
prebrali. Prvi ste. In mi, drugi, ne 
moremo kaj dosti storiti brez vašega 
sodelovanja.  



Zato prosimo, da naredite, kolikor je v 
vaši moči, da se o veri, Bogu in 
Cerkvi govori tudi v vaši družini. In 
to lepo, spoštljivo, z življenjem. Če 
ni spoštljivosti in govorjenja iz 
ljubezni, potem je bolje biti tiho in 
se ne iti verouka in prejemati 
zakramentov. Polemika, o kateri 
moremo brati in slišati v teh dneh 
gre prav v tej smeri: ali bomo vero 
živeli ali pa bomo o njej prejemali 
samo neko informacijo in se šli 
folkloro preko božičnih in 
velikonočnih običajev ter 
slovesnosti obhajila in birme. 
Časi, katere živimo, so zelo 
zahtevni. V svetu se bije boj med 
dobrih in zlom. Napadi na vero in 
nas, katoličane, so vedno bolj 
odkriti. Kdo se bo boril namesto 
nas? Za kaj se bomo borili, če nam 
vera ni del našega življenja? Prosimo 
Svetega Duha, da bi spoznali in 
doumeli smisel in pomen obiskovanja 
verouka in hoje k sveti maši ter 
prejemanja zakramentov. Preveč 
kristjanov, mater in očetov, živi brez 
zakramenta svetega zakona; preveč 
kristjanov ne moli in ne hodi redno 
ob nedeljah k sveti maši; preveč 
kristjanov se o veri ne izobražuje in se 
za vero ne zanima. Vsak naj pri sebi 
premisli in naredi kar lahko, da bo 
povezanost med katehezo, znanjem in 
vero. Naj nas vse dobri Bog 
blagoslavlja in varuje.   (župnik) 

 

 
 

KDO JE ZAME JEZUS? 

Isto vprašanje, kot ga je Jezus zastavil svojim 
apostolom, meni papež Frančišek, Jezus 
danes postavlja tudi vsem nam: Kaj pravite, 
kdo sem? Nanj naj bi odgovorili ne le 
teoretično, ampak z našim življenjem, saj je 
vera življenje. Kot poudarja sveti oče: »Gre 
za to, da razumemo, kdo je Kristus za nas: 
ali je on središče našega življenja in cilj 
vsakega našega delovanja v Cerkvi in 
družbi.« Pastorala v naših skupnostih naj bi 
sicer bila vedno odprta mnogim potrebnim, 
saj je ljubezen pot popolnosti. 
Vendar pa nas vsa ta dela solidarnosti ne 
smejo odvrniti od stika z Gospodom, zatrjuje 
papež Frančišek: »Krščanska ljubezen ni 
preprosta filantropija, ampak je po eni strani 
videti bližnjega z Jezusovimi očmi in po drugi 
strani videti Jezusa v ubogem.« 



Drugačen odnos do ljudi pa lahko 
zavzamemo le v luči razumevanja besed 
apostola Pavla, ki v pismu Galačanom 
opozarja, kako bi nas že sam krst moral 
spremeniti. S krstom nas Jezus pritegne k 
sebi, zato moramo omogočiti, da nas ta tudi 
notranje oblikuje. Eno prvih znamenj 
Jezusovega duha v nas je torej drugačen 
odnos do ljudi. Na vse namreč moramo 
gledati z očmi Jezusa, ki hoče odrešiti vse. 
Kot Božji otroci smo z vsemi ljudmi – med 
seboj bratje. Bog nas v Jezusu tako vse ljubi 
in rešuje.                                          Po: M. Debevc 
 

OZNANILA 
  

BIRMA NA OJSTRICI in tridnevnica 
Na Ojstrici se bomo tri dneve pred birmo 
srečevali na tridnevnici.  
Začeli bomo v sredo 22.6. s sveto mašo 
ob 16.00 in z molitvijo ter z razmišljan-
jem pomagati osvetiliti duhovno 
bogastvo svete birme in darov Svetega 
Duha. Za birmance in starše OBVEZNO! 

 

 DANES NA KATEHETSKO in LEPO 
NEDELJO (19.6.) bomo v Dravogradu 
podelili  POTRDILO o opravljenem 
katehetskem letu, prihodnjo nedeljo pa v 
Šentjanžu in Ojstrici na lepo nedeljo. 
  

Lepa nedelja v Šentjanžu bo prihodnjo 
nedeljo ob 9.30. Slovesnost bo vodil 
g.Jože Turk, duh.pomočnik v Črni.             
Z g. Frančekom sva ta dan na birmi na 
Ojstrici.  
 

LEPA NEDELJA na ŠEMPETRU 
Lepa nedelja v župniji Sv.Peter bo v 
nedeljo 3.julija ob 9.30.  
Krašenje in čiščenje cerkve v petek 
1.7. s pričetkom ob 10.00. Vabljeni. 
 

 

Lepe nedelje pri Jedrti pa letos žal   
NE BO. 
 

LEPA NEDELJA NA VIČU 
V nedeljo 3.julija je lepa nedelja na 
Viču ob 11.00.    
 

ZAHVALA staršem 
Staršem naših birmancev in 
prvoobhajancev tako v Dravogradu 
kot v Šentjanžu (Šempetru) se iskreno 
zahvaljujem za lepo okrašena svetišča 
ob teh lepih in svetih dogodkih za vaše 
družine in otroke. Bog povrni tudi za 
priložnostna darila in zahvale. 
 

Ob pogrebu + MARIJE MORI iz 
OJSTRICE so darovali za sveto mašo:  

Hčerka Cencka -2, nečaki Franci, Frida in 
Jožica z druž.; nečakinja Anica z druž.; 

vnukinji Mateja in Veronika; Lenka in Slavko 
Škratek-2; Zajsnikovi; Katarina Kališnik; 

Underjevi; Anzi in Veronika; Toni Kališnik; 
Dragica Sekolonik; Antonija Brumnik; Albina 

Matija; Sonja Kališnik;  
Hvala vsem za svete maše. 


