
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd (PPŽD) 

                                          od 26.junija do 3.julija 2022 
  

13. 
NEDELJA 

MED 
LETOM   

26. junij 

 8.00 
8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

 
 
 

11.00 

ŠP – † AVGUŠTIN VRHOVNIK - Otišnik  
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 

 

Ponedeljek 
27.junij  

  Ema, kneginja  

 

18.00
18.30 

 

Č –  † PEPI EPŠEK      
D – † FERDO PEŠL in ČRNOGLAVOVI                                        

  Torek  
28.junij 

Irenej, škof  

9.00 
18.30 

Dom Črneče – † PEPI EPŠEK                                   
D – † FRANC HEBER -10.obl. in sorodniki HEBER                                          

Sreda  
29.junij 

Apostola 
Peter in 

Pavel  

7.30 
10.00 

 
 
 

18.00  

D –  za papeža, škofe in duhovnike  

ŠP – † I. HENRIK in ALOJZIJA ROTOVNIK ter OBRONEK ANTON  
                                                                     in VAJDE ELIZABETA 
            II. ŽIVI in RAJNI FARANI 
            III. † AVGUŠTIN VRHOVNIK - Otišnik 

Č – † MAKS, FRANCKA in MAKSI KOTNIK in SOR.                                    
Četrtek  
30.junij  

Prvi mučenci   
Prvi četrtek 

17.00 
18. 00  

L – † ALOJZ BRUMNIK                                     
D – Molitvena ura za duhovne poklice: maša za DUHOVNE POKLICE 
                                                                 † BOŠTJAN ŠAJHER   

Petek  
1.julij  

Prvi petek  

9.00 
 18.30 

Križ – † SREČKO ČEMAŽAR    
D – † MIRAN KEP        

Sobota  
2.julij   

12.00
18.00 
18.30 

Šentjanž - Zlata poroka ANTON in ANA KONEČNIK -Jeglijenk 

Č – † KAUFMANOVI starši   
D – večerna nedeljska maša: † ROJKOTOVI                                

  

14. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  

 3.julij  
Nedelja 

Slovencev    

 8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
 
 

11.00 

ŠT – † IVANKA KONEČNIK – 12.obl.    
Č – † MARIJA VRHOVNIK – 27.obl. in HILDA                                    
D – † ANTON PREKSAVEC – 1.obl.  
ŠP – lepa nedelja: † MILKA VRHOVNIK – 3.obl.    
Vič – lepa nedelja: † MARIJA, VIDO in FELIKS ŽLOF 
                                       ter FERDO, ZALA in JERA GNAMUŠ 
     † BARTOVI in FRIDERIK – 30.obl. ter HANZI,ZOFIJA in DANICA 
L – † IVAN PŠENIČNIK in TIČLARJEVI  

 

PRAZNIK SV. PETRA IN PAVLA 

Letos bodo na praznik posvečeni samo štirje slovenski novomašniki. Vabljeni k molitvi za 

duhovne police, posebej na četrtek pred prvim petkom v Dravogradu 30.6.ob 18.00. 

 

ORATORIJ – vabljeni k prijavi na letošnji oratorij. Potekal bo od 22.-26 avgusta 2022 v 

Dravogradu za vse Pastoralno povezane župnije Dravograd. Prijave na www.jagnje.si  

http://www.jagnje.si/


Številka 26        26. junij 2022 
 

TRINAJSTA NEDELJA 
MED LETOM 

Jezus je posvaril svoje 
učence, da ne smejo postati nasilni 
do tistih, ki njihovega nauka nočejo 
sprejeti. 

 Današnji evangelij nam 
govori, kako je Jezus potoval s 
svojimi učenci v Jeruzalem in kaj vse 
je med potjo storil in doživel. Tudi 
od nas zahteva odločitev, ki ni 
vedno lahka. Pri teh odločitvah se 
mora jasno pokazati, kaj ima 
prednost v našem življenju. 
   Jezusovo svarilo ni veljalo 
samo njegovima učencema, temveč 
velja za učence vseh poznejših 
rodov. Jezusov učenec ne sme 
uporabiti sile, da bi ljudi spremenil. 
Če njegov učenec ni sprejet pri 
ljudeh, mora to prenesti in ostati 
miren ter ne sme na noben način 
klicati ognja oz. nesreče na tiste 
ljudi. Ljudje morajo imeti svojo svo-
bodo in možnost odločanja. Tega jim 
ne sme nihče vzeti. 

    Lahko se nam zgodi, da 
ravno naši najožji sorodniki, 
prijatelji in znanci nočejo več slišati 
o Kristusu in njegovi Cerkvi. Tudi v 
takšnih primerih moramo njihovo 
odločitev spoštovati, kajti Kristus ne 
želi nad nikomer izvajati nasilja. 

    Verjetno  lahko  vsi 
priznamo, da Kristus in njegovo 
kraljestvo nimata vedno prioritete v 
našem življenju.  (Franček Kraner) 

 



Sveti Peter in Pavel 
  
Slovesni praznik apostolov Petra 
in Pavla nam predstavlja dva 
moža, ki sta bila po Božjem načrtu 
izbrana, da postavita človeški 
temelj Kristusovi Cerkvi. 
Svetega Petra je Kristus določil za 
skalo, na kateri bo zidal svojo 
Cerkev, svetega Pavla pa za 
orodje, ki naj ponese njegovo ime 
med pogane. 

 
God obeh apostolov so praznovali 
že v 4. stoletju. Najstarejši rimski 
koledar Furija Dionizija Filokala iz 
leta 354 navaja 29. junija praznik 
prvakov apostolov. 
Oba sta isti dan proslavila Kristusa 
v Neronovem času z mučeniško 
smrtjo. Peter je bil križan Pavel 
obglavljen. 

 
• Na njunih grobovih so v stoletjih 

sezidali prekrasni baziliki svetega 
Petra v Vatikanu in svetega Pavla 
zunaj rimskega obzidja, ki sta 

zgovorni priči izredne gorečnosti 
rimskih kristjanov za slavo 
krščanskega svetišča. 

 
Tudi v vzhodni Cerkvi so že v 4. 
stoletju častili sveta apostola Petra 
in Pavla, in sicer 28. decembra. 
Čeprav sta bila Peter in Pavel po 
izobrazbi, značaju in osebnosti 
tako različna, sta po Božjih načrtih 
polagala temelje Cerkve. 
Hvalospev tega praznika ju takole 
označuje: 
        Peter je prvi izpovedal vero v 

Kristusa, tvojega Sina, 
        Pavel nam je globine te vere 
osvetlil. 
        Peter je združil v prvo Cerkev 
ostanek izvoljenega ljudstva, 
        Pavel pa je kot učitelj narodov 
        oznanil evangelij odrešenja vsemu 
svetu. 
        Na različne načine sta zbirala 
        eno Kristusovo družino, Cerkev. 
        Zato ju krščanski svet skupaj 
proslavlja 
        in ju v nebesih druži skupni venec 
slave. 

Kristusova Cerkev je za vse 
ljudi, za vse čase, za vse narode. 
V njej morejo najti svoj dom in 
svojo dopolnitev vsi ljudje. 

 
• Edini pogoj je zvestoba Božji 

besedi, ljubezni do križanega in 
vstalega Gospoda, tistega 
Gospoda, katerega sta vsak dan 
na svoj način ljubila in oznanjala v 
življenju in smrti sveti Peter in 
Pavel. 

• Sveti Peter in Pavel – prosita za 
nas. 

                                                                (povzeto po internetu)  



OZNANILA 
  

God Sv.Petra in Pavla na Šempetru       
in lepa nedelja 

V sredo 29.junija bomo slovesno 
praznovali god apostolov Sv.Petra in 
Pavla v Šempetru. Slovesnost bo vodil 
g. Gusti Raščan – upok.duh.pomočnik 
s somaševanjem g.Frančeka in 
g.Igorja. Vabljeni v velikem številu iz 
domače fare in od drugod. 
Praznovanje lepe nedelje v Šempetru 
pa bo prihodnjo nedeljo 3.julija ob 
9.30 s slovesno procesijo. Vabljeni! 
 

LEPA NEDELJA NA VIČU 
Prihodnjo nedeljo 3.julija bo slovesno 
tudi na Viču, saj bomo ob 11.00 
obhajali lepo nedeljo s slovesno 
procesijo. Vabljeni domačini in 
okoličani.  

Ob tej priliki bomo blagoslovili nova 
železna vrata /gitre/ kot pregrado za 

boljšo zračenje cerkve. Zato bo lahko 
odslej cerkev pogosteje odprta. 
Popotniki, ki se tu ustavijo, se podajo 
dalje, ne da bi videli lepo notranjost 
naše podružne cerkve. Vrata je 
izdelal Andrej Salčnik iz Viča, ki se mu 
toplo zahvaljujemo za to veliko delo. 
Bog povrni za trud in delo!    
   

ZAHVALA 
Ob birmi na Ojstrici se iskreno 

zahvaljujem nadškofu za obred birme in 
vodenje lepe nedelje, pa seveda 

staršem, ki so pripravili in ozaljšali 
cerkev za to izjemno priložnost.  

ZAHVALA tudi vsem, ki ste pripravili vse 
za lepo nedeljo v Dravogradu.  

NOVI KLJUČARJI NA OJSTRICI 
Ob birmi na Ojstrici, ko smo med  

seboj imeli nadškofa g.Alojzija 
Cvikla, so bili za dobo 5 let 

imenovani novi cerkveni ključarji za 
farno cerkev na Ojstrici in pomožno 

skrbjo za cerkev sv.Duha.  
Velja zahvala in obljuba podpore 

vseh faranov, da bomo novim 
ključarjem stali ob strani in z njimi 

iskreno sodelovali. Hvala za korajžo 
in veliko blagoslova vsem trem. 

Novi ključarji so: JANEZ ODER, IVO 
MORI in IVO DVORNIK POLENIK.  

 
Sadjarsko društvo Dravograd vabi vse 
simpatizerje na "Srečanja v Pungradu", ki bo 
to soboto, 25. junija 2022, ob 19. uri v 
društvenem sadovnjaku pri OŠ Dravograd. 
Po krajšem kulturnem programu bo ogled 
sadovnjaka, nakar sledi druženje ob jedači in 
pijači. 

----------------------------------------------  
 Za konec še vic: ZEHANJE– Babica vnuku: 

»Dragi Niko, ko zeham, vedno držim roko 

pred usti!« »Meni ni treba, kajti moji zobje še 

trdno stojijo.«  


