
                         
 

MAŠNI NAMENI župnij PZD / od 5. maja do 12. maja 2019 

 

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  -27.obl.  
SK – † JOŽE ČEH 
ŠP – † MARIJA VRHOVNIK    
D – † MOJCA KARNIČNIK in JANEZ         
L – † IVICA RING                   
O – † starši in bratje TAVZELJ in JOŽE MORI      

  

Ponedeljek 
6.maj 

Dominik Savio 

 

 

16.00
17.30
18.30 
19.00 

 

Teden molitve za duhovne poklice 

DSČ – PO NAMENU   
Č – PO NAMENU 
D – † VALTER GEŠMAN – obl. 
L – PO NAMENU  

Torek 
7.maj 

. 

17.00
17.30
18.30
19.00 

E – PO NAMENU   
Č – PO NAMENU           
D – † MARIJA ŠIMON - osmina   

L – † ZORA DROFENIK               

Sreda 
8. maj 

Rekolekcija 
v 

Šentjanžu 

9.00 
9.30 

17.30
19.00 
20.00 

ŠT - Molitev pred Najsvetejšim za naše družine in župnije 
ŠT – † MARIJA VRBAČ  /somaševanje dekanijskih duhovnikov/   
Č – PO NAMENU  
L – † LEKŠ HAULE  

SM – † IVAN KOBOLT – r.d.    

Četrtek 
9. maj 

 

17.30 
18.30 
19.00 

Č – † MAKS KOTNIK 
D – † JURIJ in MARIJA URŠNIK ter ZALA GNAMUŠ 
L – † CENIKA,MARIJA in MIHAEL MOČNIK                                              

Petek 
10. maj  

 

17.30
18.30 
19.00 

Č –  † MAČIČEVI 
D – † LEOPOLD KVASNIK   
L – † TITUS KRAKER – 10.obl.      

Sobota 
11. maj  

 

11.00
17.30
18.30 
19.00 

ŠT – PO NAMENU KRŠČENCEV / krstna sobota v Šentjanžu 
Č – † VINKO RAPUC  
D – †  OLGA in PETER PODERČNIK 
L – † LEKŠ HAULE            

4. 
VELIKO-
NOČNA

NEDELJA  
5.maj  

Nedelja 
dobrega 
pastirja 

 
8.00 
8.00 
9.30 

 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

Srečanje krščencev lanskega leta v Dravogradu 
ŠP – ŽIVA ROŽA ROŽNEGA VENCA – II.      
Č – † IVAN ČREŠNIK   
ŠT – † ANDREJ ZAJAMŠEK – obl. 
        † LJUDMILA BARTH  

SK – † s. MARIJA KADIŠ – 1.obl. (krstna nedelja- Svit) 
D – ZA DUHOVNE POKLICE / II.namen: † ZOFIJA KROTMAJER                   
L – †  TIČLERJEVI starši in sinovi                    
SM – † IVAN KOBOLT / šmarnična pobožnost 

 

Šmarnična pobožnost v letošnjem letu: Šmarnice so po razporedu:  
V Črnečah so ob 17.30 uri s sveto mašo, v Šentjanžu, Dravogradu in Libeličah ob 19.00. V Libeličah so združene 
s sveto mašo, v Dravogradu in Šentjanžu so posebej (razen če je drugače napovedano).. Na Ojstrici in v 
Šempetru šmarnic ni!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                     5.5.2019                                                        Številka 18 / 2019 

               

 Uvodnik tednika DRUŽINA: Goreči Pariz, krvava Šrilanka 
 

»Velika noč s svojim tridnevjem ne odpravlja nobenega križa, daje pa vsakemu križu smisel in pomen.« 
Misel iz velikonočnega voščila škofa Jurija Bizjaka je letos še posebej nagovarjala. Ko je v ponedeljek 
velikega tedna zagorela streha katedrale Notre Dame, se je za nekaj dolgih ur zazdelo, kot da je svet 
obstal. Niso goreli le les, opeka in kamen, pred našimi očmi je pod ognjenimi zublji izginjal simbol 
krščanske Evrope. Hkrati z gorečo gotsko arhitekturo so svet obšli posnetki množice, ki se je zgrinjala v 
neposredno bližino katedrale: v soju ognja so prepevali Marijine pesmi, molili, jokali. Prišla sta tudi 
francoski predsednik in pariški nadškof in se – morda prvič v življenju – sočutno objela. »Sredi nesreče 
je prišla tolažba,« se je še isti večer na spletu oglasil duhovnik Branko Cestnik: »Začutil sem, da spet 
prvači edinost človeškega rodu, ki vztraja v hrepenenju po lepem in si deli bolečino, ko nekaj lepega 
izginja v plamenih. Spet prvači k presežnemu nagnjena človeška narava. Za goli pragmatizem in 
materializem ni prostora. Naša Gospa je v svojem smrtnem krču kakor storila mali čudež za zedinjenje 
sveta.« 

Z jutrom so iz Pariza prišle spodbudne novice: gasilci so 
rešili najdragocenejše. »Francozi in Evropejci smo že na 
veliki ponedeljek doživeli veliki petek,« je za francosko 
televizijo dejal tamkajšnji duhovnik. Naslednji večer ob 
18.50, natanko 48 ur po izbruhu požara, so se iz vseh 
pariških cerkva v zahvalo oglasili zvonovi. Podobe goreče 
Naše Gospe so preplavile splet, dosegle so tudi prebivalce 
in turiste na Šrilanki. Le dan poprej, na cvetno nedeljo, je 
več deset šrilanških otrok prejelo krst in prvo sveto 
obhajilo. Na veliko noč so prišli k maši, da se v evharistiji 
spet srečajo z Vstalim. Petje aleluje je prekinil glasen pok – 
kričanje, bolečina, kri. Več prvoobhajancev se nikoli več ne 
bo vrnilo domov. V terorističnih bombnih napadih na tri 

katoliške cerkve in več hotelov je v dopoldnevu velikonočne nedelje umrlo več kot 250 ljudi, še enkrat 
toliko je ranjenih. Vstajenjsko jutro se je spremenilo v trpljenje velikega petka. Ob podobah po tleh 
cerkva ležečih trupel otrok, žena, starcev je svet preplavil napis na vratih neke cerkve: »Novi sveti 
mučenci iz Šrilanke, prosite za nas.« 
 

Tudi letošnja velika noč ni odpravila nobenega križa, je pa dala vsem križem – tudi pariškemu in 
šrilanškemu –, kot obljublja škof Bizjak, »smisel in pomen«. Ju znamo prepoznati? 

Zapisala Ksenja Hočevar 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SREČANJE KRŠČENCEV PRETEKLEGA LETA! Prihodnjo nedeljo 12.maja 2019 vabimo družine z 

otrokom, ki je bil lansko leto krščen v naših župnijah PZD. S sveto mašo se bomo zahvalili za 
ta velik dar in da otroci prejmejo poseben blagoslov.  
Vabljene vse družine PZD, ki ste lansko leto krstile svojega otroka. Zahvalili se bomo za to 
milost in veličasten dar, ki ga je prejel Vaš otrok. Veseli bomo vaše prijave, da Vas po maši 

malo pogostimo in namenimo majhno pozornost. Iskreno vabljeni!!! 
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