
                         

MAŠNI NAMENI župnij PZD / od 26. maja do 2. junija 2019 

ŠESTA 
VELIKO-
NOČNA

NEDELJA  
26. maj  

8.00 
 

8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.45 

ŠT – † ALOJZIJA JEHART   

        † MARIJA BART VOŽIČ      
L – † ANTON PESIČER in SOR.                      
ŠP – prvo sveto obhajilo: † ANTON POKRŽNIK – 20.obl.-pri hiši umrli  
D – † ANTON KALIŠNIK – 2.obl. in MAKSEK RIHTER – 11.obl. /krst/                   
Č – prvo sveto obhajilo: † JOŽE ROŽIČ – 40.obl.     
Sv.Urban – † JANEZ SEKOLONIK in ZOFIJA ČRNODOLSKI    
ob 20.00 šmarnice pri Sv.Magdaleni na Vratih 

  

Ponedeljek 
27. maj 

Prvi prošnji 
dan  

 

9.30 
16.00
17.00
17.30
18.30 
19.00 

 

SO – † SOR. PIRNAT - prošnja procesija 
DSČ – † IVAN in ANTONIJA KREMZER  
ŠT – † MARIJA VRBAČ - prošnja procesija 
Č – † PETER RUDL     
SL (Vič) – † IVAN PUŠPAN - prošnja procesija   
L – † MARIJA TOMINC    

Torek 
28. maj 

Drugi prošnji 
dan 

11.00
17.00
17.30
18.30 
19.00 

O – † I. JULIJANA PLANŠAK / II.MARIJA MORI - prošnja procesija 
E – PO NAMENU – prošnja procesija  
Č – † MAKSI KOTNIK      
SB – ZA ZDRAVJE - prošnja procesija    
L – † VERENA NUHANOVIĆ                    

Sreda 
29. maj 

Tretji prošnji 
dan 

17.00
17.30 
18.30
19.00 

SJ (Jedrt) – † TEREZIJA MOČNIK – prošnja procesija 
Č – † MAKSI KOTNIK   
SM – † IVAN KOBOLT - prošnja procesija     
L – †† PRAJZOVI 

Četrtek 
30. maj 

GOSPODOV 
VNEBOHOD 

praznik  

9.30 
16.00
17.00
17.30 
18.30 
19.00 

SK – † NAVOTNIKOVI 
ŠP – † MARTINA JUVAN – 30.dan 
ŠT – † IVAN MERC  
Č – † VID FILIP in starši MUŠ   
D – † MARIJA in FRIDERIK PREGLAV ter JOŽEF in MARIJA SKUTNIK    
L – † starši POŽEG, bratje in sestra                                               

Petek 
31. maj   

17.30
18.30 
19.00 

Č – † MAKSI KOTNIK    
D – † DUŠAN PRAPERTNIK   
L – † MARJETA KUŠEJ , MARJANA in DARKO         

Sobota 
1.junij  

15.00
17.00
18.30 

Č – Poroka Poročnik in Leš /      ŠP - poroka Koležnik- Ošlak 
ŠT – † BERTA GNAMUŠ – 3.obl. 
D – večerna nedeljska maša: † FERDO ZAJC                  

SEDMA 
VELIKO-
NOČNA

NEDELJA  
2.junij  

8.00 
 

8.00 
9.30 

 
9.30 

11.00 
11.30 

ŠT – † PETER ŽVIKART in KATARINA – obl.    
        † ANGELA SGERM in SOR. – r /  † BRIGITA ZAJAMŠEK  
Č – † ANTON KLEMEN                       
ŠP – † MAKSIMILJAN in KAREL PROJE ter JOŽICA in FRANC   
                                   KOPRIVNIKAR     
D – prvo sveto obhajilo: PO NAMENU PRVOOBHAJANCEV                      
L – † MAKS KUPNIK – 3.obl.       
O – † ANTON MATIČKO    
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                  PROŠNJE PROCESIJE pred VNEBOHODOM  
V naših župnijah Pastoralne zveze Dravograd (Družina župnij Dravograd) ohranjamo 
starodavno izročilo prošnjih dnevov in prošnjih procesij. Lahko bi jih opustili, a bi bila 
velika škoda, ker ne le prinašajo pridih preteklosti, kar ni zanemarljivo, pač pa 
utrjujejo našo zavedanje, da smo od narave in božjega blagoslova še kako odvisni. 
Naši predniki so še kako lepo živeli v sozvočju z naravo, kar danes znova prihaja na 
površje našega zanimanja, a naredimo še premalo. Ni dovolj, da ohranjamo le 
naravo, Boga kot Stvarnika pa zavračamo kot nepotrebno navlako..(halo!!). Iz svojih 
otroških let se živo spominjam, kako je bila tri dni pred praznikom Gospodovega 
vnebohoda pred mašo zjutraj procesija med polji, ki se je pričela pred glavnim 
oltarjem v cerkvi s petjem litanij vseh svetnikov. Ko se je procesija vrnila v cerkev, je 
bila posebna maša ‘prošnjih dni’. Ta navada je bila zelo živa tudi v moji prejšnji fari in 
smo jo radi ohranjali. Običaj je, da iz vsake kmetije oziroma hiše pride k prošnji 
procesiji vsaj eden ter se pridruži tej molitveni procesiji in sveti maši. Vas zanima, 
kako so te procesije sploh nastale?  
Kot smo lahko prebrali v reviji Ognjišče (2017) 5, str. 47) in nas vabi tudi radio Ognjišče, 
(vedno vabi k nežnemu poslušanju in sodelovanju) beremo tole: 

'' Za pobudnika ‘prošnjih procesij’ 

velja sv. Mamert, ki je bil v letih 
461–477 nadškof mesta Vienne v 
vzhodni Franciji. Ljudje so hudo 
trpeli zaradi naravnih nesreč. Ko 
je na veliko noč izbruhnil v stolnici 
požar, je ostal v cerkvi sam in vso 
noč molil in proti jutru se je ogenj 
polegel. Zaobljubil se je, da bo z 
verniki imel spokorne procesije in 
sicer tri dni pred Vnebohodom. Iz 
Francije so se razširile drugod po 
Evropi in papež Leon III. je te 

obhode okoli leta 800 ukazal za vso Cerkev. Zaradi procesij, ki so se vile za križem, so se dnevi 
pred praznikom Gospodovega vnebohoda imenovali ‘križev teden’. Take procesije so bile tudi 
na praznik sv. Marka (25. aprila). Po prenovljenem koledarju so bile Markove procesije 
odpravljene, na tri prošnje dneve pa ostajajo, kjer so dobro obiskane, lahko se nadomestijo z 
drugimi oblikami prošnje molitve. Molimo ne samo za blagoslov na polju, ampak tudi za 
blagoslov drugega človekovega dela in za odvrnitev naravnih nesreč.''   
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