
                         

MAŠNI NAMENI župnij PZD / od 2. junija do 9. junija 2019 

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    

  

Ponedeljek 
3.junij 
Karel 

Lwanga,muč. 

 

 
16.00
18.30 

 

 
DSČ – † žpk STANKO CELEC   
D – † FRANC REK - osmina     

Torek 
4.junij  

17.00
18.00
18.30 

E – PO NAMENU    
Č – † MAKS KOTNIK       
D – † MARIJA ŠIMON – 30.dan                       

Sreda 
5.junij 

Bonifacij, škof 

  

7.30 
18.00  

 

D – ZA DRUŽINE 
Č – † JOŽICA KOSTANJEVEC – 1.obl.     

Četrtek 
6.junij  

Prvi četrtek 

17.30 
18.00 
18.30 

D – molitvena ura za duhovne poklice /sodelujejo birmanci in molit.botri/   
Č – † KRISTINA ČEVNIK  
D – ZA DUHOVNE POKLICE      

Petek 
7.junij   

 Prvi petek

9.00 
18.30 

SK – † ROMAN ŠULER in starši    
D – † ZOFIJA KROTMAJER             

Sobota 
8.junij  

Medard, škof 

11.00
15.00
18.30
19.00 

ŠT – krstna sobota /Anže/ 
D – srečanje starejših, bolnikov in invalidov župnije Dravograd 
D – večerna nedeljska maša: † KATICA KOKOLJ   
L – † ZORA DROFENIK 

 
BINKOŠTI 

 

Praznik 
Sv.Duha 
9.junij  

8.00 
 8.00 
9.30 

 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

ŠP – † IVAN JUVAN - /70.r.d./     
Č – † SLAVKA KLEP – 10.obl. 
ŠT – † JOŽE ŠTAHER –obl. in HELENA    
        † rajni SOR. CESAR, LEBER, FERK   
SK – † SIMON MOČNIK – 28.obl. in DOLANČEVI 
D – † FERDO KALIŠNIK in rajni umrli pri HORI-ju                     
L – † TONE ŠVAB        
SD – praznična maša pri Sv.Duhu: † MARIJA BOŽIČ 
Ob 17.00 - srečanje cerkvenih pevcev naše dekanije v Dravogradu 

 

Da bi bili vsi eno«    
   

Vstali vas osvobaja od tega, kar vam preprečuje, da bi živeli v veri; da bi živeli v miru z drugimi, v 
resnici, v edinosti, v odpuščanju, v ljubezni. On polaga v vas svoje božje življenje in svojo moč 
prenove. Pojdite na ceste sveta, v svoje družine, v svoja mesta, v svoje šole, da boste na neki 
način zakrament Božje ljubezni pri vsakem izmed vaših bratov in sester, da bi v svoje življenje 
sprejeli Odrešenika. To je skrivnost sreče.                                                                    Sv. pp. Janez Pavel II. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  
02. junij 2019                                                               Številka 22 / 2019              

               ... Da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi,  

da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal. 
(prim. Jn 17,21) 

 

Gospod Jezus, 

ti si nam naročil, naj vedno molimo, 

v gotovosti, da smo uslišani. 

Mi pa se pritožujemo, 

ker se nam zdi, da gredo naše molitve skoraj vedno v prazno. 

Radi bi, da bi bil Oče kakor avtomat za pijače ali kavo: 

vanj vržeš kovanec in dobiš, kar želiš. 

Radi bi, da bi nas Oče uslišal v skladu z našim življenjskim ritmom, koledarjem in 

uro. 

Motimo se, Gospod Jezus. 

Ni Bog tisti, ki lahko postane kakor mi, pač pa moramo mi postati kakor on. 

Pomislim na tvojo molitev pri zadnji večerji, preden si bil izdan, preden so te prijeli in 

umorili. 

V najbolj dramatičnem trenutku svojega življenja si prosil Očeta: 

»Da bi bili vsi eno!« 

Gospod Jezus, tvoja molitev še ni uslišana: 

minilo je že dva tisoč let, kristjani pa so razdeljeni bolj kot kdaj koli. 

Gospod Jezus, pomagaj nam, da bomo sprejeli Očetove čase in se prepustili 

njegovemu koledarju.                                                                           T. Lasconi, 365+1 dan s teboj 

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

  ZAHVALA 
Za nami so praznovanja prvega svetega obhajila (razen na 
Ojstrici). Zato velja vsem staršem zahvala za lepo 
sodelovanje, okrasitev naših cerkva, za zgled, ki ste ga 
nekateri dali svojemu otroku s sveto spovedjo in prejemom 
obhajila, ki ste ga prejeli skupaj z otrokom. Zahvala velja 
tudi katehistinji Katji, veroučiteljicama Zofiji in Bredi  ter 
župniku sodelavcu Frančeku, ki je v Črnečah in Libeličah 
vodil obe slovesnosti. Skupinske fotografije so v mesečnem 
glasilu Studenec (razen za Dravograd, kjer je bila ta slovesnost danes) 
Oglejte si jih in shranite v spomin. Geslo letošnjih prvih 
obhajil pa je bilo        

                                  JEZUS – KRUH ŽIVLJENJA  



                         

MAŠNI NAMENI župnij PZD / od 2. junija do 9. junija 2019 
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Da bi bili vsi eno«    
   

Vstali vas osvobaja od tega, kar vam preprečuje, da bi živeli v veri; da bi živeli v miru z drugimi, v 
resnici, v edinosti, v odpuščanju, v ljubezni. On polaga v vas svoje božje življenje in svojo moč 
prenove. Pojdite na ceste sveta, v svoje družine, v svoja mesta, v svoje šole, da boste na neki 
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         02. junij 2019                                                               Številka 22 / 2019              

               ... Da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi,  

da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal. 
(prim. Jn 17,21) 

 

Gospod Jezus, 

ti si nam naročil, naj vedno molimo, 

v gotovosti, da smo uslišani. 

Mi pa se pritožujemo, 

ker se nam zdi, da gredo naše molitve skoraj vedno v prazno. 

Radi bi, da bi bil Oče kakor avtomat za pijače ali kavo: 

vanj vržeš kovanec in dobiš, kar želiš. 

Radi bi, da bi nas Oče uslišal v skladu z našim življenjskim ritmom, koledarjem in 

uro. 

Motimo se, Gospod Jezus. 

Ni Bog tisti, ki lahko postane kakor mi, pač pa moramo mi postati kakor on. 

Pomislim na tvojo molitev pri zadnji večerji, preden si bil izdan, preden so te prijeli in 

umorili. 

V najbolj dramatičnem trenutku svojega življenja si prosil Očeta: 

»Da bi bili vsi eno!« 

Gospod Jezus, tvoja molitev še ni uslišana: 

minilo je že dva tisoč let, kristjani pa so razdeljeni bolj kot kdaj koli. 

Gospod Jezus, pomagaj nam, da bomo sprejeli Očetove čase in se prepustili 

njegovemu koledarju.                                                                           T. Lasconi, 365+1 dan s teboj 

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

  ZAHVALA 
Za nami so praznovanja prvega svetega obhajila (razen na 
Ojstrici). Zato velja vsem staršem zahvala za lepo 
sodelovanje, okrasitev naših cerkva, za zgled, ki ste ga 
nekateri dali svojemu otroku s sveto spovedjo in prejemom 
obhajila, ki ste ga prejeli skupaj z otrokom. Zahvala velja 
tudi katehistinji Katji, veroučiteljicama Zofiji in Bredi  ter 
župniku sodelavcu Frančeku, ki je v Črnečah in Libeličah 
vodil obe slovesnosti. Skupinske fotografije so v mesečnem 
glasilu Studenec (razen za Dravograd, kjer je bila ta slovesnost danes) 
Oglejte si jih in shranite v spomin. Geslo letošnjih prvih 
obhajil pa je bilo        

                                  JEZUS – KRUH ŽIVLJENJA  


