
MAŠNI NAMENI  župnij  PZD/ od 3.maja 2020 do 10.maja 2020 

ČETRTA 
VELIKO-
NOČNA 

NEDELJA  
3.maj 

Nedelja 
dobrega 
pastirja 

 
8.00 
8.00 
9.30 

 
9.30 

11.00 
   

 
Č – † DRAGO ŠTELCER – 5.obl.    
ŠT – †  TEREZIJA KOTNIK in ČUBEJEVI - r 
D – † ANTON KALIŠNIK, RUDOLF, ROZALIJA in ZOFIJA  
           ter HEDVIKA LICHTENEGER, MAKSI RIHTER in za zdravje                         
ŠP – † MILKA VRHOVNIK                          
Magdalena – za obolele s koronavirusom in za prenehanje pandemije    
         

 

  Ponedeljek 
4.maj 

Florjan, muč. 

 
16.00 
18.00  
18.30 

Molitveni dan v Dravogradu 
L – †   MIRAN ŠPEGU – 2.obl.  
D – Pol ure molitve pred Najsvetejšim za končanje pandemije in v 
čast Sv. Rešnjemu Telesu, nato maša – † ŠTEFKA ODER 

Torek   
5.maj 

 18.00 
18.30 

Č – V DOBER NAMEN (F)        
D – † ZOFIJA ŠTRUC        

Sreda   
6.maj  

Dominik Savio,  

7.30 
18.00 

D – † MARIJA ŠIMON     
Č – PO NAMENU   

Četrtek   
7.maj   

18.00 
18.30  

Č – PO NAMENU             
D – † IVANA GUČE               

Petek   
8.maj    

18.00 
18.30 

Č – † LIPANOVI  
D – † ANTON in ZOFIJA KROTMAJER     

Sobota   
9.maj 

 

18.00 
 18.30 

Č –  PO NAMENU   
D – nedeljska večerna maša: † FELIKS ŽLOF (r.d.)                                                        

PETA 
VELIKO-
NOČNA 

NEDELJA  
10.maj 

  

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 
9.30 

11.00  
11.00 

Č – † URŠKA KLEMEN  
ŠP – † VLADO REPAS                           
Križ – † č.sestra MARIJA KADIŠ -2.obl. 
D – † NEŽKA VALENTI  -10.obl. 
ŠT – † ANTON KONEČNIK – 5.obl. in VIDA 
O –  † PAVEL MORI 
L – † JOŽE MOČNIK         

DUHOVNA MISEL: Dobri pastir 
da življenje za svoje ovce. 

Kadar ovca ne posluša glasu 
svojega pastirja in se od črede oddalji, 
povzroča skrbi in če je takih ovac veliko, je 
pastir zbegan, ker ne ve, kako bo 
izgubljene našel in jih privedel nazaj. 

Ovce pastirja lahko spoznajo zato, 
ker poznajo njegovo ljubezen. Takšna je 
narava vsake ljubezni. Drugega bom lahko 
spoznal le, če mu bom dal na voljo svoje 
življenje. 

Jezus je Gospod vseh. Zato govori 
o drugih ovcah, ki niso iz tega hleva in jih 

mora tudi pripeljati k sebi, da bodo vse 
ena čreda. 

Tudi mi lahko povečamo dar 
življenja tako, da v moči njegove ljubezni 
podarimo svoje življenje drugim.  

Naj nam Gospod pomaga, da bi 
več molili za duhovnike, da bi vedno bolj 
ljubili Gospoda in njegovo čredo – sveto 
Cerkev in vse ljudi.  

Molimo tudi drug za drugega, da 
bi nas Gospod nosil in bi se naučili nositi 
drug drugega. 
 



Številka 18      3.maj 2020 
     

ČETRTA VELIKONOČNA NEDELJA 

Dolgoletna navada je, da se na četrto 

velikonočno nedeljo – nedeljo dobrega 

Pastirja – posebej spomnimo na nadvse 

pomembne zadeve za Cerkev: na 

duhovne poklice. Jezus je svoje vernike 

primerjal s čredo, sebe pa s pastirjem. On 

pozna svoje ovce, zanje se žrtvuje in jih 

vodi k virom življenja, ki so zlasti 

sedmeri zakramenti. Pri tem delu 

pomagajo Jezusu na poseben način 

duhovniki, redovniki, redovnice, 

katehisti, katehistinje in drugi, ki jih je on 

sam poklical. Bodimo veseli, da 

pripadamo Jezusovi čredi. Zlasti mladi pa 

naj bodo danes pozorni, če jih morda 

Gospod kliče med svoje sodelavce. 
 

O Bog, naš dobri pastir,  

varuj svoje otroke,  

ki si jih odrešil  

z dragoceno krvjo svojega Sina,  

in jih pripelji domov.  

Po Kristusu, našem Gospodu. 

Amen. 
Po: Molimo s Cerkvijo, leto A-3 

  

------------------------------------------------------   
KDO JE DUHOVNIK? 

Velikokrat si kdo postavlja vprašanje, kdo 
sploh je duhovnik. Na nedeljo Dobrega 
pastirja (molitveni teden bomo obhajali v 
septembru) je prav, da si na to 
odgovorimo. Poslužimo se besed 
zaslužnega papeža Benedikta XVI., ki je 
zapisal med drugim tole: '' Duhovnik ni 

preprosto uradnik, ki ga vsaka družba 

potrebuje, da v njej lahko izpolnjene 
določene naloge. On namreč dela 

nekaj, česar noben človek sam iz sebe 
ne more: v Kristusovem imenu 
izgovarja besedo odpuščanja nad 
našimi grehi in tako Bog po njem 
spreminja stanje našega življenja. Nad 
kruhom in vinom izgovarja Kristusove 
besede zahvale, ki so besede 
spremenjenja – on sam, Vstali, 
ponavzoči svoje telo in kri ter tako 
spremeni elemente zemlje: svet odpira 
Bogu in ga z njim združuje. Tako 
duhovništvo ni preprosto »javna 
funkcija«, marveč zakrament: Bog se 

posluži ubogega človeka, da je po njem 
na razpolago ljudem in zanje deluje. Ta 
drznost Boga, da zaupa človeku, 
čeprav pozna naše slabosti, človeka 



zavezuje, da zanj dela in da je tu. To je 
resnična veličina, ki se skriva v besedi 
duhovništvo. 
-------------------------------------------------------------------- 

Dobro je, da je Jezus že v evangeliju 
mislil na »pastirje«, ki z ljubeznijo skrbijo 
za zaupane jim »ovce«. Še bolj kot 
poslušanja dušnih pastirjev, njihove 
podpore, vodenja in tolažbe so socialno 
angažirani laiki potrebni rednega, včasih 
celo vsakodnevnega obhajila. Omogočiti 
jim dar zakramentov, še posebej 
evharistije in spovedi, pa tudi stati jim ob 
strani v kriznih situacijah in v življenjskih 
odločitvah, sodi k neodložljivim nalogam 
pravega dušnega pastirja. Apostolsko 
služenje Božjemu ljudstvu obstaja tudi v 
mreženju in krepitvi vzajemno 
podpirajočih se jedrnih verskih skupin s 
pomočjo teoloških in duhovnih spodbud. 
Mladi in iščoči katoličani potrebujejo 
poleg tega še temeljne kateheze, da se 
lahko dobro poučijo o svoji veri – to je 
najbolj pristna naloga škofov, duhovnikov 
in pastoralnih delavcev. 

Po: Docat – Kaj storiti? 
 

KAKO BO Z BOGOSLUŽJEM PO 
PONOVNEM ODPRTJU CERKVA? 
Nekaj škofovih navodil lahko najdete na naši internetni 
strani www.jagnje.si .Tukaj pa naj napišem nekaj 
najvažnejših povzetkov.  

                   Sveta maša 
-Župniki in drugi duhovniki obhajajo 
svete maše z verniki pod naslednjimi 
pogoji:  
-Udeležba je dovoljena samo zdravim 
osebam, ki nimajo simptomov okužbe 
dihal, ne kašljajo in nimajo povišane 
telesne temperature. Starejšim, 
kroničnim bolnikom in drugim 
zdravstveno ogroženim osebam 
priporočamo, da še naprej svete maše 
spremljajo po televiziji, radiu ali spletu, 
saj je to zaradi njihovega zdravstvenega 
stanja najvarneje. 

-V cerkvi mora vsak vernik nositi svojo 
zaščitno masko. 
-Pri vhodu v cerkev si mora vernik 
razkužiti roke z ustreznim razkužilnim 
sredstvom, ki ga zagotovi župnik oz. 
župnijski sodelavci.  
-Verniki morajo v cerkvi in v klopeh 
ohranjati medsebojno varnostno razdaljo 
vsaj 1,5 metra. Te omejitve ne veljajo za 
družine oz. osebe, ki živijo v istem 
gospodinjstvu. 

Podeljevanje zakramentov 
krsta, prvega obhajila, birme, 
poroke in bolniškega maziljenja 

-Posamično podeljevanje zakramenta 
svetega krsta je dovoljeno ob 
navzočnosti najožjih sorodnikov oz. 
največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo 
ustrezno in obredu primerno razdaljo ter 
nosijo zaščitne maske.  
-Po presoji duhovnika in po posvetu s 
starši se podeljevanje zakramenta prvega 
svetega obhajila preloži na jesenski čas. 
-Podeljevanje zakramenta birme je 
zaradi osebnega stika med birmancem in 
birmovalcem preloženo na prihodnje 
leto v aprilu. 
-Podeljevanje zakramenta svetega 
zakona je dovoljeno ob navzočnosti 
najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki 
med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo 
ter nosijo zaščitne maske. 
-Podeljevanje bolniškega maziljenja je 
dovoljeno ob upoštevanju, da sta 
duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.  

4.  

                        Pogrebi 
-Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob 
upoštevanju navodil državnih ustanov. 
Pogrebni obred se opravi v navzočnosti 
najožjih sorodnikov. Pogrebna sveta 
maša je lahko darovana ob upoštevanju 



določil v poglavju I) Svete maše tega 
navodila. 
- Med pogrebom je treba upoštevati 
medsebojno razdaljo 1,5 metra. 
  
Kateheza, pastoralna in župnijska 
srečanja, oratoriji in šmarnice, župnijske 
slovesnosti 
-Do preklica po župnijah ni verouka in 
drugih oblik izobraževanja ter župnijskih 
srečanj (sestanki ŽPS in ŽGS, 
izobraževanja, duhovni seminarji, 
kulturna srečanja, razstave, koncerti, 
proslave itd.). Izobraževanje in srečanja 
lahko potekajo na daljavo po spletu. 
Kateheti naj v dogovoru z župniki prosijo 
starše, da manjkajočo snov predelajo 
skupaj s svojimi otroki.  
-Poletni oratoriji in počitniško druženje 
oz. delavnice so odsvetovane. 
-Branje šmarnic za odrasle lahko poteka 
po cerkvah v okviru rednih svetih maš. 
Šmarnice za otroke v cerkvah letos 
odpadejo. Otroci in odrasli so povabljeni, 
da prisluhnejo spletnim prenosom 
šmarnične pobožnosti (Radio Ognjišče, 
TV Exodus in drugi spletni prenosi). 
Gradivo šmarnic za naše otroke starši 
dobivajo na svoje email naslove. 
-Župnijske slovesnosti lahko potekajo 
zgolj ob upoštevanju določil v poglavju I) 
Svete maše tega navodila in upoštevanju 
medosebne varnostne razdalje 1,5 
metra. 
V upanju, da bomo zmogli vse te predpise upoštevati, 
molimo za čimprejšnje prenehanje te pandemije. 
Pridriužite se vsak ponedeljek ob 20.uri molitvi naših 
škofov temu namenu. Ob tem se 5.-10 minut oglqasijo 
zvonovi po naših farnih cerkvah. 
 
 

Misel duhovnika: 

Ta  virus, ki nam  meša  »štrene« na  

vsakem koraku…   Človek, boš  dvignil  

svoj  pogled  v   Nebo in začel  klicati, 

iz globine skesanega  srca,   ime    

KRISTUSA  NAŠEGA  GOSPODA?  On  

je  edini varuh in absolutni  gospodar  

vesolja, zgodovine in najinega  

življenja.  Vsak  zemljan  je  vtisnjen v  

toplo  dlan   Boga, ki ljubi  življenje…   

Bomo  sposobni pasti na kolena kakor  

David.  Iz  dna  duše  z njim  

ZAKRIČATI, v potokih solza, da bi    

zmogli izmiti svoje otopelo srce in  

dušo: »Izkaži  mi milost, o Bog, po svoji  

dobroti, po obilnosti  svojega usmiljenja  

izbriši  moje  pregrehe!  Popolnoma me 

operi krivde, mojega  greha me očisti. 

Zakaj  svoje  

pregrehe 

priznavam, moj  

greh  je vedno 

pred  mano. 

Zoper  tebe, 

tebe samega, 

sem  grešil, 

hudobijo v  

tvojih  očeh  sem storil,…  »  (Ps 50  3-

6).   Bomo  sposobni, kot  celotna  

civilizacija, te Davidove drže…  Ali pa 

nas  čaka  usoda  faraona  in  Egipta   -  

iz  časa  Mojzesa…?!                         
(zapis župnika Jožeta Hrastnika iz Mežice)  
 
Hvala vsem tistim faranom iz Dravograda, Šentjanža 
in Ojstrice, ki ste darovali svoj prostovoljni 
prispevek na TRR za svojo župnijo. Bog vam povrni. 
 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc 
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