
MAŠNI NAMENI  župnij  PZD/ od 24.maja do 31.maja 2020 

SEDMA 
VELIKO-
NOČNA 

NEDELJA  
24.maj 
Marija 

pomočnica 
kristjanov  

 
8.00 
8.00 
9.30 
9.30 
9.30 

11.00  
11.00 

 
Č – † URŠKA KLEMEN   
ŠT – †  JERNEJ HOSNAR                     
Križ – † MARICA REBERNIK  
D – † starši in rajni ČRNOGLAVOVI   
ŠP – † ANTON POKERŽNIK in ŽIRATNIKOVI   
L –  † ANTON PESIČER in SOR.  
O – † MATILDA -20.obl. ter JOŽE in FRANC BREZNIK           

 

  Ponedeljek 
25.maj 

Beda častitljivi, 
cerk.učitelj 

 
18.00 
18.30 

  
Č – PO NAMENU   
D – † MARIJA VAJKSLER – obl. in SOR.     

Torek   
26.maj 

Filip Neri, duh. 

16.00
17.00 
18.00
18.30 

L – † HERMAN PEČOVNIK in pri hiši pomrli  
ŠT – † ALOJZIJ KAC – osmina pogreba 
Č – † HAŽIJEVI 
D – ZA SREČEN ZAKLJUČEK VEROUČNEGA LETA            

Sreda   
27.maj  

7.30 
18.00 

D – † LENKO PROHART    
Č – PO NAMENU  

Četrtek   
28.maj   

16.00 
18.30  

L – † TITUS KRAKER – 11.obl. 
D – † MATJAŽ KREVH - osmina                   

Petek   
29.maj    
Maksim 

Emonski, škof  

  
16.00 
18.30 

 
L – JOŽE MOČNIK                  
D – ZA ZDRAVJE in BLAGOSLOV           

Sobota   
30.maj 

 

10.00 
11.00 
11.00
18.30 

Č – † FERDINAND in MARIJA MUŠ, VIDA in ANGELA PARADIŽ 
L – † ANGELA RING PLESIVČNIK LUDVIG 

O – †  †  SOR.KUHAR, PIKL, SREBNIK in MUNGUS – krstno slavje  
D – nedeljska večerna maša: † JANJA VISKOVIĆ  

Šmarnice pri Magdaleni ob 20.00                                                            

BINKOŠTI  
 

31.maj 

 

8.00 
8.00 

 
9.30 
9.30 
9.30 

11.00  
11.00 

Č – PO NAMENU   
ŠT – † PETER ŽVIKART, KATARINA, ANGELA IN IVAN SGERM  
            ter JOŽE SGERM                       
Križ – † JOŽE ČEH – 15.obl. in VILMA   
D – † MARIJA KRIŠTOF    
ŠP – † JOŽE in PAVLA ŠKRABEC ter brat JOŽE ŠKRABEC    
L –  † TIČLERJEVI in pomrli pri hiši    
Sv.DUH – † MARIJA BOŽIČ             

DUHOVNA MISEL:  

Kot  da je prvi 

Nekega dne bo za vsakega od 

nas sonce zadnjikrat vzšlo. 

Sestra luč, mar ne bi bilo 

mogoče, da me posvariš, ko bo 

prišel moj zadnji dan?          

 

Toda najboljši je še vedno 

evangeljski svet, vsak dan živeti 

tako, kot da je zadnji, ali, še 

bolje, kot da je vedno prvi.      
 

(Brazilski nadškof Dom Helder Camara) 

                                                                                                                



 Številka 20      24.maj 2020  
 

24.maj - Marija 

Pomočnica 

kristjanov 
Francoski vojskovodja 
Napoleon Bonaparte, ki se 
je kasneje oklical za 
cesarja, si je hotel podvreči 
celotno Evropo. Leta 1797 
je zasedel papeško državo, 
leto kasneje pa je ukazal 
papeža Pija VI. (80 let je 
imel) zapreti in vreči v ječo, 
dokler ni po 20 mesecih 
umrl. Papeštvu so že 
napovedovali konec za 
vedno.Kljub vsem oviram je 
bi izvoljen za papeža Pij VII. 
in kmalu je tudi on bil 
odveden v ujetništvo v 
Francijo. Pet let je bil zaprt 
v gradu pri Parizu. Toda 
papež se je zatekel k Materi 
božji. 
Leta 1814 je nepričakovano 
nastopil popoln preobrat: Napoleon 
je bil odstavljen in leto zatem 
pregnan v izgnanstvo, Pij  VII. pa se 
je mogel slovesno vrniti v Rim. Na 
poti iz Francije v Italijo je slovesno 
kronal Marijino milostno podobo v 
Savoni. Rešitev iz ujetništva je 

pripisoval Materi božji, zato je 
odredil, naj se vsako leto 24. maja 
obhaja god Marije Pomočnice 
kristjanov. 

 
Pri nas se je češčenje Marije 
Pomočnice kristjanov globoko 
zakoreninilo po zaslugi osrednjega 
slovenskega romarskega središča - 
Marije Pomagaj na Brezjah. 



ŠMARNICE 2020 v Dravogradu 
in Šentjanžu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
narisal Maks Kušej – 
3.razred 

 

Letošnje šmarnice so za naše 
prvoobhajance povsem drugačne kot 
običajno. Da ne bi bili otroci s starši 
povsem brez sodelovanja, sem pripravil 
posebne šmarnice. Vsaki dan ali vsaki 
drugi dan prejmejo posebno besedilo o 
Mariji in odnosih ljudi do Nje, za nalogo 
pa nekaj posebnega. Na dan 20.maja, ko 
obhajamo svetovni dan čebel so otroci 
pisali spis ali pesnikovali na temo 
Čebelice. Nastalo jih je nekaj, zato jih s 
hvaležnostjo objavljam v našem farnem 
glasilu. Otrokom in staršem v spodbudo. 
 

ČEBELICE Bzzz 
 

Čebelica bzz bzz, 
moja prijateljica bzz bzz,  
Daj nam meda in medice 
za veselje otrok in naše bice.  
 

Kjer pa rožice cvetijo,  
čebelice se veselijo.  
Pridno jih obiskujejo 
in čebelarje z medom razveseljujejo.  
O čebelica bzz bzz,  
le pridno nabiraj med bzz bzz.  
Poskrbi za veliko sladkega meda,  
pa bo zdravja polna skleda.  
                          (Tinkara Jakičič-Šentjanž) 
 

LJUBE ČEBELE 
 

Ljube naše čebele, vedno ste delovne,  
nikoli lene. Naš dedek pridno za vas skrbi,  
potem pa vaš sladek med dobi. 
Vsi se že veselimo, ker sladkega medu 
dobimo. Sedaj bomo zdravi ostali  
in prelepe cvetlice, ki ste jih ve oprašile 
opazovali.                   (družina Hriberšek- Korat) 

 

Č e bi človek 
E nkrat že razumel, kako 
B rez nas živeti ne bo 
E nostavno, bi z 
L jubeznijo 
I n občudovanjem skrbel za nas in 
C vetlice ter naravo 
E nako kot za sebe. 

(Iza Sentič – Dravograd) 

 
ČEBELICE JAZ RAD IMAM 
  

Čebelice jaz rad imam  
čeprav so včasih hude, 
 kdaj pa kdaj me pičijo 
 in ne briga jih za druge. 
  

Čebelice jaz rad imam 
 so pridne in marljive 
v panjih med pridelajo 
v skrbi za vse druge. 
  

Med dober je 
za nas. 
Sploh če se 
poškodujemo. 
Očka na rano 
ga namaže, 
in en-dva-tri rane več ni. 
  

Še slajši med na mizi je, 
hitro ga namažem, kruhec 
hitro v trebušček shranem. 
ČEBELICE JAZ RAD IMAM.       
 
         (Nik Krotmajer – Dravograd) 

 



 
Kristjani se eno nedeljo v letu tudi pri 

nedeljskem srečanju spomnimo nadvse 

pomembne zadeve: sredstev družbenega 

obveščanja. Ker vemo, kako mogočen vpliv 

imajo na življenje posameznih ljudi in 

skupnosti, si bomo danes rekli naslednje: 

sredstva družbenega obveščanja cenimo; do 

njih smo kritični; uporabljajo naj jih brez 

razlike in z enakimi možnostmi vsi, ki v srcu 

dobro mislijo. Sveti Duh, ki je Duh resnice, 

in za katerega bomo danes še posebej 

prosili, naj prešinja tudi sredstva 

družbenega obveščanja. 
Po: Molimo s Cerkvijo, leto A-3 

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

DEVETDNEVNICA K SV.DUHU 
 

Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z 

ženami in z Jezusovo materjo Marijo in z 
njegovimi brati. (Apd 1,14) 
 

Mati Marija,  

kristjani, ki so živeli pred nami,  

so te postavili v središče svoje trdne vere.  

Njihove oči so te potrebovale.  

V cerkvah in po domovih, na podeželju in 

v mestih,  

na vrhovih gora in po dolina,  

v najlepših kotičkih, na najbolj slikovitih 

krajih  

je bila kakšna kapelica, kip, slika, 

romarski kraj ali cerkvica,  

znamenje tvoje navzočnosti in bližine. 

Mati Marija, malo smo te pozabili.  

Učenjakarji se bojijo, da bi delala senco 

svojemu Sinu.  

Naše oči med manekenkami in 

zvezdnicami,  

poslovnimi ženskami in estradnimi 

umetnicami  

iščejo drugačne ženske ideale. 

Mati Marija, ostani z nami! 

Potrebujemo te, da bi videli, kako nas 

obseva lepo Božje obličje,  

njegov materinski nasmeh.  

Mati Marija, ostani z nami! 

Naše oči te iščejo, naša srca si te želijo. 
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

 
Cerkev Sv.Duh na Ojstrici (foto Igor Glasenčnik ) 

 
ŠALA ZA KONEC: 
V temni noči taksi pobere osamljenega 
pešca. Med vožnjo molčita, potnik pa bi želel 
nekaj vprašati in narahlo potrka taksista po 
rami.  
Ta zakriči, izgubi oblast nad vozilom, skoraj 
zadene v avtobus, vendar še v zadnjem hipu 
obrne volan, poskoči čez visok robnik na 
pločnik in nazadnje le uspe ustaviti avto 
nekaj centimetrov pred izložbenim oknom. 
Trenutek tišine. Potnik se nato prestrašeno 
opraviči: "Nisem si mislil, da vas bo moja 
kretnja tako prestrašila?"  
Ko voznik pride k sebi, odgovori: "Pravzaprav 
niste vi krivi ... Danes je moj prvi dan v službi 
taksista. Prej sem 15 let vozil mrliški avto!" 
 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc 

 

mailto:igor.g@rkc

