
MAŠNI NAMENI  župnij  PZD/ od 19.aprila do 26.aprila 2020 
 

BELA 
NEDELJA 

Nedelja 
božjega 

usmiljenja  
 

19.april 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

 
 

11.00 
   

Č – † MARIJA KOS – 1.obl.  
ŠT – PO NAMENU   
D – † GREGOR in ALOJZIJA OTT                       
ŠP – † ANTON in MARIJA BERDNIK – obl.                        
         † FRANC SVETINA – 10.obl. 
         † MARTINA JUVAN – 1.obl. - r 
O – † IDA in MARTIN NOVAK ter BERNARD, LAZAR in JANKO NOVAK       

 

  Ponedeljek 
20.april 

 
  

   

L – † ANGELA RING     
D – † IVANKA in FELIKS JAVORNIK  

Torek   
21.april 

  Č – † družina URAN in Smiljan      
D – ZA ZDRAVJE        

Sreda   
22.april 

  Č – † ZORISLAVA DROFENIK – 1.obl.     
D – † LJUDMILA GLASENČNIK – obl. in IGNAC        

Četrtek   
23.april  

Jurij, muč.  

 
  

Č – PO NAMENU     
D – za hčerko Ju.in za prave odločitve              

Petek   
24.april  

   Č – † starši PLANTEU 
D – † MARIJA SENTIĆ - osmina   

Sobota   
25.april    

Marko, evang. 

 

  
Č – PO NAMENU    
D – nedeljska večerna maša: † FELIKS in MARIJA ŽLOF                                                        

TRETJA 
VELIKO-
NOČNA 

NEDELJA  
 

26.april 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
   

Č – † rajni PREGLAVOVI   
ŠT – † MARIJA BART VOŽIČ – 1.obl. in IVAN VOŽIČ - r 
D – † starši URŠNIK ter sorodstvo                        
ŠP – † ANTON ŽVIKART in POBERŽNIKOVI - r                         
O – † VIDA LORBER  

         

 

NEDELJA BOŽJEGA 

USMILJENJA 
KRISTUSOVE BESEDE 

SESTRI FAUSTINI KOWALSKI 

1905 – 1938 

”Obljubljam, da se tisti, ki bo častil to 

podobo, ne bo pogubil. Že na tem 

svetu mu obljubljam zmago nad 

sovražniki, posebno še v smrtni uri. 

Jaz, Gospod, ga bom varoval kakor 

svojo čast. Žarki na sliki označujejo 

kri in vodo, ki je pritekla iz globine 

mojega usmiljenja , takrat, ko je moje 

srce, umirajoče na križu, bilo 

prebodeno s sulico.” 

 

”Hči moja, govori vsemu svetu o 

mojem neizmernem usmiljenju. 

Hočem, da je praznik Božjega 

usmiljenja zatočišče vseh duš, 

pribežališče vseh grešnikov. Ta dan 

bom razodel polnost svojega 

usmiljenja . Kdor bo ta dan opravil 

sveto spoved in prejel obhajilo, bo 

dobil popolno odpuščanje grehov in 

kazni za grehe. Naj se nihče ne boji 

priti k meni, čeprav so njegovi grehi 

še tako veliki. Hočem, da praznik 

mojega usmiljenja slovesno obhajate 

prvo nedeljo po veliki noči.” 



Številka 16      19. april 2020 
     

 
 

Čez osem dni so bili  
njegovi učenci spet notri  

in Tomaž z njimi.  
Jezus je prišel pri zaprtih vratih, 

 stopil mednje in jim rekel:  
»Mir vam bodi!«  

Potem je rekel Tomažu:  
»Polôži svoj prst sèm  
in poglej moje roke!  

Daj svojo roko in jo polôži  
v mojo stran in ne bodi neveren,  

ampak veren.«  
Tomaž mu je odgovóril in rekel:  

»Moj Gospod in moj Bog!«  
Jezus mu je rekel:  

»Ker si me videl, veruješ?  
Blagor tistim, ki niso videli,  

pa verujejo!« 

(Jn 20,24–29) 
 
 

MISEL NA BELO NEDELJO 
Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam 

bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz 
vas pošiljam.« In ko je to izrekel, je dihnil 

vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega 

Duha!« Jn 20,21–22 

Bog ni kakšen samotar, temveč skupnost 
ljubezni. Svetopisemsko sporočilo je 

razodetje najgloblje resnice o svetu in o 
človeku. 
Na svetu ni nič samozadostno, nič ne 
more obstajati samo. Zemlja privablja 
vodo, voda privablja zrak, zrak privablja 
svetlobo, dan privablja noč, mraz 
privablja toploto, cvetje privablja 
žuželke, lev privablja gazelo. Vse je 
odnos, težnja k ubranosti. Če se 
ravnovesje poruši, ni več ekološkega 
skladja in začne se propadanje. 
Svet namreč nosi v sebi odtis svojega 
Stvarnika: Očeta, Sina, Svetega Duha. 
V človeku, najbolj vzvišeni podobi Boga, 
so sledi te »skupnosti ljubezni« zelo 
globoke in neizbrisne. Človek ne more 
živeti sam. Samota vzbuja grozo otroku, 
skrbi mladega človeka, je poraz za 
odraslega, spravlja v obup ostarelega.  
Nihče in nobena stvar ne more izničiti 
težnje k drugemu, ker nihče in nobena 
stvar ne more izbrisati Božje podobe. 
En sam nasmeh in samo nežen dotik 
povesta o Bogu več kakor tisoč besed. 
 

                                                 Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje 

 



  

K trdi veri v vstalega Kristusa nas danes 

spodbuja zlasti apostol Tomaž, 

»neverni«, ki je najprej dvomil in ni 

sprejel pričevanja drugih apostolov, 

potem pa, ko je vstalega Jezusa sam 

videl in se ga lahko dotaknil, odločno 

izpovedal: »Moj Gospod in moj Bog« 

(Jn 20,28). O tem premišljujemo še 

posebej na to drugo velikonočno ali 

»belo nedeljo«. Sicer pa prazničnost 

velike noči nadaljujemo z dejanskim 

krepostnim življenjem. Naj to življenje 

izvira iz utrjene vere ter skozi kesanje in 

pokoro vodi do zvestobe in ljubezni.  
 

S. Janežič 

-------------------------------------------------     
 

   

Molitev k Božjemu usmiljenju za 

spreobrnjenje grešnikov  
"Meni najdražja molitev je molitev za 

spreobrnjenje. Veš, hči moja, to je 

molitev, ki jo vedno slišim in uslišim. 

Želim, da vedno bolj spoznavaš 

ljubezen, ki gori v mojem srcu za 

duše, in razumela boš to, ko boš 

premišljevala o mojem trpljenju. 

Kliči moje usmiljenje na uboge 

grešnike, želim njihovo 

spreobrnjenje. Ko moliš to molitev s 

skesanim srcem in z zaupanjem za 

nekega grešnika, bom tej duši podal 

milost spreobrnjenja. To je molitev: 

´O kri in voda, ki sta pritekli iz srca 

Jezusovega kot vir usmiljenja za nas, 

zaupam v vaju.´" 
(Dnevnik s. Faustine 1,187) 

----------------------------------------------- 
V teh dneh, ko so ljudje doma, se je 
med ljudmi sprožil neverjeten val 
zanimivih vicev. Zdi se, kot da je 
težka situacija s koronavirusom, iz 
mnogih ljudi potegnila tudi zdrav 
humor. Kako božje! Prav je, da jih 
objavim. 
OPOZORILO: Vici so primerni tudi za 
otroke. 

 Rokavice in maske: Ne nasedajte 
navodilom, ki jih dajeta vlada in krizni 
štab. Da gremo lahko v trgovino samo 
z rokavicami in masko. 
Včeraj sem bil v trgovini. Tam pa sem 
videl, da imajo drugi tudi hlače, 
majice, čevlje… 

 DiŽ-ev: Kaj je to prava ljubezen? Ko 
greš po karanteni s svojo ženo nekam 
na samo za tri dni … 

 Položnice: Koliko časa koronavirus 
preživi na položnicah? Jaz jih bom 
pustil kakšen mesec v karanteni za 
ziher. 

 Samoizolacijski nasvet: Sami se 
ostrizite. To vas bo še dodatno 
motiviralo, da ne boste upali iz hiše še 
vsaj kakšen teden. 
 

 Že kdo ve, če se že lahko 
tuširamo ali si še vedno samo 
umivamo roke?  

uk na daljavo, 
kemija, domača naloga: Mama – 
učiteljica, da hčerki test: Kaj veš o 
Marie Curie? Odgovor hčerke – 



učenke: Pravilno se napiše Mariah 
Carey.  

čakalnico: Zaradi tajnosti podatkov 
vas ne smem klicati po imenih. Kdor 
ima koronavirus, naj gre naprej.  

pralni stroj zlila vrč vode… Sedaj že 
dve uri šraufa in tuhta, kje je napaka…. 
Psst …”  

 A ima kdo sobno kolo 
za prodat? Rabim ga nujno za v službo!  

  kletvice (pred 
trgovino): 
– Naj ti voda zalije zaloge skret 
papirja. 
– Naj ti iskra kresne ves tisti alkohol za 
razkuževanje. 
– Naj ti zelena plesen požre ves kvas 
kar ga imaš. Uporabna naloga: “Peter 
ima 42 sličic in babica mu jih je kupila 
še 27. Koliko ima Peter skupaj vseh 
sličic?” “Otroci, ne nasedajte tem 
fintam! To je zavajajoče vprašanje, saj 
babica ne sme nikamor iz hiše! Tako 
da je pravi odgovor 42!”. 

 Webdizajner Albert: Po nekajdnevnem 
opazovanju pajčevine, sem ugotovila, 
da v mojem stanovanju prebiva še eno 
živo bitje. Ime mu je Albert in pravi, da 
je webdizajner. Krasen fant. 

 Moj pes: Imam sosedo, ki se pogovarja 
s svojim mačkom, kot da bi jo ta 
razumel. Ko sem to povedal svojemu 
psu, sva umrla od smeha. 

 Nasvet za čas karantene: Vsak drugi 
dan si oblecite kavbojke, ker trenirka 
in pižama dajeta vtis, da je vse OK. 

 Rešujem svet: Mama mi je ves čas 
govorila, da ne bo nič iz mene, če bom 
cele dneve poležaval v postelji. A 
poglejte me sedaj … rešujem svet! 

 

sem mu: »Dej pejt nekam vn. Ti bom jst 
kazen plačala!«  

Martin Golob, župnik, na Facebooku 
pred video mašo: “Enkrat sem imel tako 
dolgočasno pridigo, da sem komaj čakal, 

da bom nehal .“  
 Baje je 

Chuck Norris dobil korona virus. 
Virusu so odredili dva tedna karantene. 
/vir: šale so bile objavljene na FB straneh/ 

--------------------------------------------------  
 

Še vedno prosimo, da za pokrivanje stroškov 

svoje župnije darujete kakšen velikodušen dar. 

Hvala vsem, ki ste to že storili, bodisi prinesli v 

poštni kaselc ali nakazali na TRR župnije. Tako 

ste doslej darovali v Šentjanžu 40 €, v 

Dravogradu 450 €, na Ojstrici 45 €. V ostalih 

župnijah se boste za to odločili verjetno 

kasneje.  

Lahko pa še vedno darujete za mašne namene 

in vzdrževanje župnije tudi z bančnim nakazilom 

na TRR župnije.   
Računi TRR župnij so naslednji: 
 

Dravograd: SI56 1954 0500 2644 660 
 

Šentjanž: SI56 1954 0500 2644 175 
 

Šempeter: SI56 1954 0500 7132 268 
 

Libeliče: SI56 0247 0008 9439 265 
 

Črneče: SI56 0247 0008 9439 071 
 

Ojstrica: SI56 1954 0500 2638 258 
------------------------------------------ 
 

Priporočilo: Pazite nase, zadržujte se v 
okolju svojega doma, stanovanja in ne 

ogrožajte drugega. Hvala, da upoštevate 
pravila za skupno dobro nas vseh. 

Zaupajmo in veliko molimo.  

Kmalu bo bolje in bomo spet skupaj. 
 
 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc. 

 

mailto:igor.g@rkc

