
                         
 

  MOLITVENI DNEVI v naših župnijah 
 

Četrtek 2. maj: v LIBELIČAH 
 

ob 10.00 začetek pobožnosti s sveto mašo, nato molitev  
(molijo prvoobhajanci – starši - birmanci) 

ob 19.00 zaključek s sveto mašo in šmarnicami 
  

Petek 3. maj v ČRNEČAH 
 

ob 10.00 pri Sv. Križu začetek s sveto mašo in molitveno uro 
ob 16.30 v farni cerkvi MOLITVENA URA ZA DUHOVNE POKLICE  

(vabljeni molivci iz vseh župnij DŽD) do večerne maše ob 17.30 
 

Sobota 4. maj v DRAVOGRADU 
 

ob 10.00 začetek s sveto mašo in nato  
molitvena ura ZA DOMOVINO do 12.00, sledi odmor za kosilo 

ob 15.00 sveta maša, nato molitvena ura: ZA DRUŽINE  
(molijo pevci, bralci božje besede, starši) 

ob 16.30 molitvena ura ZA NOVE DUHOVNE POKLICE  
(molijo člani molitvenih skupin, Karitas) 

ob 17.30 molitvena ura ZA NAŠO ŽUPNIJO  
(molijo člani ŽPS, ministranti, ŽGS) 

 

ob 18.30 slovesen zaključek s sveto mašo, litanijami in blagoslovom 
 
 

PRIDITE 
MOLIMO, saj naša 

domovina, naše 
družine in še 

marsikdo 
potrebujejo 

molitev.. Morda 
izmolimo več 
blagoslova in 

duhovne moči za 
naše župnije - našo Družino župnij Dravograd…  

Bog že ve in daje, a ne brez našega sodelovanja.  
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NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA – BELA NEDELJA 
  Nedeljo Božjega usmiljenja je razglasil sv. Janez Pavel II. 
in tako želel poudariti pomen bele nedelje. Navdih mu je 
bila tudi sv. Favstina Kowalska s svojimi zasebnimi razodetji. 
V svoj dnevnik je namreč zapisala Jezusove besede: »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.«         Po: radio.ognjisce.si  

                                           ŠMARNICE – za otroke in odrasle 
 

Letošnje leto bomo za otroke brali šmarnice – SERAFINČEK UČI LJUDI MOLITI. Avtor 
Aco Jerant je izbral majhnega angelčka Serafinčka, ki v preprostih dialogih uči ljudi 
moliti. Ljudi uči doumeti, kako pomembna je vsakdanja molitev, ki gradi vez z 
Bogom, ki je naš Oče. Uči nas, kaj pomeni molitev Oče naš, Zdrava Marija, razloži 
nam 20 skrivnosti rožnega venca in še in še…Vsak dan je opremljen tudi s preprosto 
nalogo – postavi Marijin oltar, povabi starše k večerni molitvi… 
 

Za odrasle pa bomo prebirali šmarnice 
z naslovom MOJ MALI BESEDNJAK OD Ž 
DO A, avtorja Gregorja Čušina, ki nas s 
pronicljivimi razmisleki ob pojmih od Ž 
do A vodijo k spraševanju o življenju 
kristjana sredi sodobnega sveta. Smo 
pri tem pogumni? Ali raje poniknemo 
sredi množice, sledeč čredi, ki ne 
prepozna več, kje je srčika čudeža 
življenja? Kje se spotikamo in kam 

stremimo? Da bi le »živeli svoje življenje od Ž do A, kot drevo, ki mu listje ne ovene, 
ker ima korenine v nebesih, krošnjo pa še na zemlji«!  
  
  

http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2019/04/Cusin_izsek.pdf
http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2019/04/Cusin_izsek.pdf


                         

MAŠNI NAMENI župnij PZD / od 28. aprila do 5. maja 2019 

 

BELA 
NEDELJA  

 
Nedelja 
božjega 

usmiljenja 
28.april  

8.00 
 
 

8.00 
9.30 

 
9.30 

 11.00 
11.00 

ŠT – † IVAN VOŽIČ (r.d.)     
        † OTMAR POBERŽNIK – obl. - r  
        † HELENA POPLAZ 
Č – † KRISTINA ČEVNIK  
ŠP –   † IVANA SEŠELJ in ANTON ter JULIJANA NAVRŠNIK  
         † ANTON in MARIJA BERDNIK /med mašo krst - Nik/ 

D – † GREGOR in ALOJZIJA OTT        
L – † MARIJA in PAVEL DOBROVNIK                     
SB – † MARIJA MEDVED ter brati in sestre    

  

29.april 
Sv.Katarina 
Velika, red. 

 

16.00
18.30 

 

DSČ – † URŠULA SONJAK 

D – † JANKO KODRUN – 4.obl.               

Torek 
30. april 

. 

17.00
18.00
18.30 

E – PO NAMENU   
Č – † MAKS KOTNIK         
D – † IVAN KOBOLT           

Sreda 
1. maj 

Sv.JOŽEF 
delavec 

 
8.30 
9.30 

19.00 

Praznovanje  sv. Jožefa - delavca pri Sv. Križu – prvi maj 
SK – † MAKS KOTNIK    
SK – † TEREZIJA in HANI ROZMAN st.  
L – † GREGOR in EMILIJA PŠENIČNIK –LUŽNIK   

Četrtek 
2. maj 

Prvi četrtek 
 Sv. Atanazij, 

 

10.00 
17.00
17.30 
18.00
18.00
18.30 
19.00 

Molitveni dan v Libeličah (glej razpored) 

L – † FERDINAND SEKALO  
ŠT – † MARIJA BART VOŽIČ - osmina 
D – molitvena ura za duhovne poklice  
D – začetek šmarnične pobožnosti 
Č – † MARIJA TOMC    
D – ZA DUHOVNE POKLICE    

L – † URŠULA SONJAK                                             
Petek 
3. maj  

Filip in Jakob, 
apostola 

 

10.00
18.00 
18.30 
19.00 

Molitveni dan v Črnečah (glej razpored) 

SK – † FERDINAND SEKALO  
Č – ŽIVI in rajni CERKVENI PEVCI 
D – † KATICA KOKOLJ  
L – † MIRAN ŠPEGU     

Sobota 
4. maj  

Sv. Florjan. 
muč. 

 

10.00 
12.00 
13.00
15.00
18.00
18.30 

 
19.00 

Molitveni dan v Dravogradu (glej razpored) 

D – ŽIVI in RAJNI FARANI 
D – † ZOFIJA ŠTRUC 
ŠT – zlata poroka (BUKOVC VLADO in SILVA)   
D – † ZOFIJA KROTMAJER  
Č – † starši PLANTEU 
D – zaključek molitvenega dne, maša: † CVETKA KOVAČIČ  

      † ZOFIJA, DANICA, rajni SOR. BART, PŠENIČNIK in KRUMPAČNIK  

L – † ZORA DROFENIK – osmina pogreba                               

 

3. 
VELIKO-
NOČNA

NEDELJA  
5.maj  

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

ŠT – † IVANA GNAMUŠ – r   / † IVAN MERC    
Č – † MINKA ROZMAN   
SK – † JOŽE ČEH 
ŠP – † MARIJA VRHOVNIK    
D – † MOJCA KARNIČNIK in JANEZ         
L – † IVICA RING                   
O – † starši in bratje TAVZELJ in JOŽE MORI      

  

SREČANJE ZAKONCEV IN DRUŽIN  mariborske nadškofije 
bo v Slivnici pri Mariboru v soboto 11. maja 2019 od 14.30 do 19.30. 

Ob 15.00 bo navzoče pozdravil nadškof msgr. Alojzij Cvikl, za sv. 

mašo in druge vsebine pa bo poskrbel g. Peter Pučnik SDB. Za 

glasbo skrbi skupina Svetnik. 

Vabljene so vse družine.   

Udeležbo sporočite na e-naslov: joze.soemen@triera.net, ali na tel. 

031 590 556.  

Ob prijavi povejte število in starost otrok, ki se bodo srečanja 

udeležili, ker bo posebej program tudi za otroke. Prisrčno vabljeni! 

 

MOLITVE ZA KANONIZACIJO NAŠIH BLAŽENIH IN BOŽJIH SLUŽABNIKOV 
 

Čeprav smo vsi poklicani k svetosti, je Cerkev nekatere svoje pokojne člane postavila za 
zgled krščanskega življenja in pričevanja. Iz knjižice Prosite in se vam bo dalo (Mt 7,7) bomo 
vsak mesec predstavili enega od njih iz naše krajevne Cerkve, da bi jih spoznavali in se jim 
priporočali. Bog bo na njihovo priprošnjo usliševal naše molitve, njih pa naj poveliča s slavo 
svetništva, kakor je zapisal v uvodu omenjene knjižice nadškof Zore. 
 

PRIPOROČAMO 
 

- Svete maše na radiu Ognjišče bodo v maju iz Brezij ob 19. uri. 
- Vsakodnevni rožni venec na radiu Ognjišče ob 5. uri. 
- Od 19. do 25. junija bo romanje v Lurd s prilagojenim avtobusom ali letalom - za bolnike, 
invalide, spremljevalce in romarje. Prijava: Miro Šlibar 031 613 378.  
- Vsako tretjo soboto v mesecu je ob 21. uri na radiu Ognjišče Kateheza za bolnike. V maju bo 
18. maja. 
 

PRAVILA O VREMENU IN LETINI IZ STOLETNE PRATIKE 

 

* Če je majnika lepo, je dobro za kruh in seno. 

* Sv. Filip (3. maj) napija, Zofija (15. maj) popija. 

* Če se Pankracij (12. maj) na sonce peče, obilo mošta v sode priteče. 

* Če Zofija (15. maj) zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni. 

* Če je na Urbana (25. maj) lepo, dobro suši se seno. 
 

mailto:joze.soemen@triera.net

