
                         

 

 MAŠNI NAMENI župnij PZD / 22. aprila do 29. april 2018 

ČETRTA 
vel.noč. 
nedelja 
Nedelja 
dobrega 
pastirja 
22.april  

8.00 
 

8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

ŠT – † HELENA POPLAZ - r  
        † OTMAR POBERŽNIK – 10.obl.    
Č – † ZOFIJA DESJARDINS (Cehnerjevi)       
D – † FRANC HOJNIK in † † ZAKRŠNIKOVI in HOJNIKOVI             
ŠP – † IVAN VRHOVNIK – obl. – r (med mašo krst)  
L – † KAREL in MARIJA PŠENIČNIK –Šubernik in pri hiši pomrli    
SM – † LJUDMILA GLASENČNIK – 40.obl.    

Ponedeljek  
23. april 

Sv. Jurij, muč. 

 16.00 
18.30 

DSČ – † IVAN PLANŠAK (Anica Ras)   
D – † FELIKS JAVORNIK in IVANKA / srečanje biblične skupine  

Torek 
 24. april 

  

18.00 
18.30 

Č – †  MARIJA BLAZNIK (hčerka Vera)   

D – † ANICA in STANKO VUZEM                 

Sreda 
  25. april   

Sv. Marko, 
evangelist 

18.00 
18.30  

Č – † ZOFIJA DESJARDINS 

SL (vič)– † ŠTEFAN POLANER / † JURIJ in MARIJA URŠNIK-spomin 
Markova procesija okrog cerkve        

Četrtek 
 26. april   

18.00
18.30  

Č –  † STANKA VRAVNIK  
D – † IVANKA in FRANC LAMPRET                   

Petek 
27. april    

  
18.30  

  

D – † FERDO ZAJC in ++ ZAJČEVI                     

Sobota 
28. april 

16.00 
18.30 

SK– zlata poroka Muš (Ludvik in Jožefina)     

D – večerna nedeljska maša: † starši URŠNIK in SOR.  

PETA 
vel.noč. 
nedelja 

 
29.april  

8.00 
 

8.00 
9.30 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

ŠT – † VINCENC BREZNIK – 5.obl. ter VIKTOR in MARIJA  
        † BOŠTJAN REBERNIK – 2.obl. -r     
Č – † starši KAUFMAN – Aleš – 7.obl.        
SK – † družina URAN in Smiljan 
D – † IVAN ŠKRATEK – 15.obl. /krst med mašo: Taja in Sara/              
ŠP – † TEREZIJA GNAMUŠ ( 2.roža ŽRV)  
L – † MAROIJA in PAVEL DOBROVNIK in pri hiši pomrli   
O – ZA ZDRAVJE     
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NEDELJA DOBREGA PASTIRJA – 4.velikonočna 

Gregor Čušin - O POMANJKANJU DUHOVNIKOV –  
Vse pogosteje slišim strah o vedno manjšem številu duhovnikov. Ampak, a si predstavljate, da 
bi v naši prelepi deželici kar na lepem ostali brez duhovnikov?! No, ne čisto brez … Recimo, da 
bi jih ostalo dvanajst. Vključno s škofi, profesorji teologije in prelati. Kako bi bilo? Bi šlo? Zdi se 
skoraj nemogoče ali pa vsaj precej hudo, ampak Slovenija je konec koncev majhna, velika 
toliko kot kakšno večje mesto. In dvanajst duhovnikov v enem mestu že ne zveni več tako 
grozno, kajne?! 
Kaj pa če bi vsa Evropa ostala brez duhovnikov?! No, ne čisto brez … Recimo, da bi jih ostalo 
dvanajst. Vključno s škofi, profesorji teologije in prelati. Bi šlo? Pastoralno delovanje bi 
zahtevalo malo več načrtovanja, precej vožnje in veliko mero potrpežljivosti. Tudi in predvsem 
s strani božjega ljudstva.  

A Evropa sploh ni velika – v primerjavi s svetom! 
Kaj če bi na vsem svetu ostalo le dvanajst du 

hovnikov?! Vključno s škofi, profesorji itd … Na 
vsakega od njih bi padlo ogromno podružnic, 
lepo število nedeljnikov, kako bi bilo s pogrebi in 
krsti, pa raje ne pomislim. Da bi zmogli postoriti 
vse, bi si verjetno (kljub temu da so duhovniki) 
morali poiskati in ustvariti sodelavce, prijatelje, 
pomagače, in to ob vsej obilici dela. 
Si lahko to predstavljate? Zdi se tako rekoč 
nemogoče, a pred dva tisoč leti se je tako 
začelo. Brez negodovanja, brez jamranja, morda 
ne brez strahu, a s Svetim Duhom in v Svetem 
Duhu! V Božjem imenu! 
 
Koliko imamo v naši župniji letos prvoobhajancev, 
pa birmancev … in bogoslovcev? Morda bi se 
morali spustiti na realna tla in izhajati iz vzorca 
prvih kristjanov, ko so po Jezusovem vstajenju, 
kljub težkim okoliščinam ohranili, Cerkev in 
poskrbeli za njeno rast.  



                         

 

MOLITEV K JEZUSU – dobremu pastirju 
Jezus, Dobri Pastir, prebudi v vseh župnijskih občestvih  
duhovnike, diakone, redovnice in redovnike, apostolske laike 
in misijonarje za ves svet,  
ki ga imaš rad in ga želiš zveličati. 
Še posebej ti priporočamo naša župnijska občestva 
Pastoralne zveze Dravograd,  
ustvarjaj v nas duhovno ozračje prvih kristjanov, da bomo 
postali molitveno občestvo,  
ki bo z ljubeznijo sprejemalo Svetega Duha v njegovih darovih. 
Pomagaj vsem duhovnikom in redovnikom. Vodi korake tistih, 
ki so se velikodušno odzvali tvojemu klicu  
in se pripravljajo na posvečenje ali na evangeljske zaobljube.  
Ljubeče se ozri na številne mlade in jih povabi,naj gredo za 

teboj. Daj jim razumeti, da se bodo mogli samo v tebi povsem uresničiti. Te velike srčne zadeve 
izročamo priprošnji Marije, saj je ona mati in vzornica vseh duhovnih poklicev. Prosimo te, ohranjaj nam 
trdno vero, da nas bo Oče uslišal, ko ga prosimo za tisto, kar si nam ti naročil prositi. Amen. 

bl. Janez Pavel II. ob 23. svetovnem molitvenem dnevu za duhovne poklice 
 

DAN DRUŽIN za župnije Pastoralne zveze Dravograd 
Pričevanje zakoncev ČERIN in KOKALJ 

V soboto, 21. aprila smo v župniji Dravograd organizirali že drugi DAN DRUŽIN. 
Tudi letos smo povabili zakonska para Čerin in Kokalj. Zelo aktualni temi sta 
povezali preko 60 staršev, ki so z veseljem in zanimanjem poslušali Lojzeta in 
Petro Kokalj, ki sta spregovorila o tem, kaj je potrebno za dober pogovor med 

zakoncema, o tem kako si izkazujeta 
ljubezen, kako odvreči maske in kako 
biti iskren drug do drugega ter kako 
uresničujeta tri pomembne namene za 
moža in ženo, ki jih najdemo v Svetem 
pismu: Bog je moža in ženo ustvaril po 
svoji podobi, da bi skupaj odsevala 
Njegovo podobo; Bog je moža in ženo 
ustvaril tako, da potrebujeta drug 

drugega, da se dopolnjujeta in da skupaj uresničujeta nekaj, kar nobeden od njiju 
ne zmore sam; mož in žena sta od Boga poslana za to, da kot vzgojitelja otrok 
zgradita dediščino, ki ostane. Zakonca Aleš in Marinka Čerin pa sta spregovorila o 
zelo aktualni temi, kako ukrotiti podivjane zaslone, kako najti meje v rabi 
računalnika in socialnih omrežij ter kako sebe in svoje otroke vzgajati v digitalnem 
svetu. Osvetlila sta nam: da v Sloveniji 30 % prebivalstva pretirano uporablja 
televizijo, računalnike in socialna omrežja, pri čemer gre za nekemično 
zasvojenost, medtem ko je s kemičnimi substancami ( droga, alkohol, poživila, 

antidepresivi…) zasvojenih 3 % ljudi; da že 4-letnik lahko v trenutku vidi več 
pornografije, kot sta jo videla babica in dedek v celem svojem življenju.  

Postavlja se vprašanje, kako bo to 
vplivalo na njegove odnose, ko si bo 
ustvarjal družino, kako vpliva na odnose 
med partnerjema, ki sta že ustvarila 
družino…  Hitri zmenki, ki se sklepajo 
preko socialnih omrežij, vlivajo na porast 
spolnih bolezni, nenačrtovanih zanositev 
in posledično splavov;  posledično 
možgani niso več sposobni na težje 

miselne napore, logično razmišljanje, razumevanje vsakodnevnih pojavov v globino, telo 
zaradi sedenja ni v kondiciji in razgibano.  

    Kot sta Aleš in Marinka rekla, je 
potrebno rabo računalnikov nujno omejiti. 
Otroci ne smejo biti lastniki telefonov, 
tablic, računalnikov. Lahko jih uporabljajo 
za delo – od dela ne postaneš odvisen, 
nasprotno, računalnik hočeš čim hitreje 
zapreti – na pa za nenadzorovano igranje 
igric in brskanja po spletu, gledanje 
youtuba.  
  

Hvala tudi animatorjem ter Petri Matičko in 
Marku Kocuvanu, ki sta poskrbela za današnji lepi, polni sončni dan za razvejano dejavnost 
otrok, ki so napolnili naše dvorišče. Kar 65 otrok in animatorjev je sodelovalo na današnji 
Dan družin.  Posebno zahvalo pa zaslužijo neumorne sodelavke iz župnije Dravograd, Črneče 
in Šentjanž, ki so pomagale pripraviti okusne napitke in so poskrbele za prigrizek po koncu 
predavanj in našega druženja.  


