MAŠNI NAMENI župnij PZD / od 21. aprila do 28. aprila 2019
Pred mašami bodo Vstajenjske procesije
6.00
ŠP – vstajenjska procesija in maša: † IVAN VRHOVNIK
VELIKA
† VIKTOR in MIKA VRHOVNIK;
NOČ
6.30
D – vstajenjska procesija in maša: ŽIVI IN RAJNI FARANI
Gospodo7.00
Č – vstajenjska procesija, maša: † ELIZABETA in JURIJ PLAZOVNIK
vega
8.00
ŠT – vstajenjska procesija, maša: † IVAN KOTNIK - r
vstajenja
8.30
O – vstajenjska procesija in maša: † FRANC POROČNIK – 5.obl.
21.april
in ANTON POROČNIK – 6.obl. /
† UNČEVI in SOR.
9.00
L – vstajenjska procesija, maša: † LUKA MAVREL
10.30 D – slovesna praznična maša: † ZOFIJA KROTMAJER
11.00 SK – slovesna praznična maša: ZIVI IN RAJNI ŽUPLJANI
VELIKO8.00 SJ (Jedrt)– † RUDI RAMŠAK - r
NOČNI
8.00
Č – † VERENA NUHANOVIĆ
Ponedeljek
9.30
SL (Vič) – † DAMJAN JAMNIK in KREVHOVI /med mašo krst - Rija/SK
22.april
9.30
(Križ)– † družina URAN in SMILJAN
9.30
SO (Ožbolt)– † JANEZ BRAJNIK
EMAVS 11.00 SD (sv.Duh)– † MARIJA GOLOB
11.00 L – † URŠULA SONJAK
16.00 DSČ (Dom starostnikov Črneče) – † URŠULA SONJAK
Torek
17.00 E – † ELA KOS
23.april
18.00 Č – † FRANČEK GOJKOVIČ
Sv. Jurij, muč.
18.30 D – † RUDOLF KALIŠNIK –r.d.
Sreda
7.30
D – ZA DRUŽINE
24.april
18.00 Č – † starši PLANTEU
Četrtek
17.00 ŠP – † MARTINA JUVAN - osmina smrti
25.april
18.00 Č – † ANTON VRHOVNIK, FERKI in VRHOVNIKOVI
Sv.Marko,
18.30
SL (Vič) – † ŠTEFAN POLANER /Markova procesija/
evang.
Petek
26.april
Marija - Mati
dobrega sveta

Sobota
27.april

BELA
NEDELJA
Nedelja
božjega
usmiljenja
28.april

18.00
18.30

Č – † ZABERČNIKOVI
D – ZA BLAGOSLOV DELA

10.00
18.30

Č – † VID FILIP
D – nedeljska večerna maša: † FRANC MARKS in starši

8.00

ŠT – † IVAN VOŽIČ (r.d.)
† OTMAR POBERŽNIK – obl. - r
† HELENA POPLAZ
Č – † KRISTINA ČEVNIK
ŠP – † IVANA SEŠELJ in ANTON ter JULIJANA NAVRŠNIK
† ANTON in MARIJA BERDNIK /med mašo krst - Nik/
D – † GREGOR in ALOJZIJA OTT
L – † MARIJA in PAVEL DOBROVNIK
SB – † MARIJA MEDVED ter brati in sestre

8.00
9.30
9.30
11.00
11.00

21.04.2019

Številka 16 / 2019

VSTATI Z JEZUSOM VSAK DAN ZNOVA
Smrt in vstajenje – prav tako kot križev pot – to nista samo dogodka tistega časa v
Jeruzalemu – to se dogaja tukaj in zdaj. To ni zgodba, ki jo je nekdo nekoč doživel – in
jo sedaj vsako leto na novo pripovedujejo in mi jo prijazno poslušamo. Smrt in
vstajenje, to, kar te dni praznujemo, se dogaja danes, tu in sedaj. Pri vas, pri tebi, pri
meni.
Na veliko noč se spominjamo tega, da jo je za nas nekdo preživel. Jezus nas s svojo
smrtjo in vstajenjem vabi, da mu naj na tej poti sledimo. Danes, tu in sedaj – ne šele
nekoč, ko … Kajti ne obstaja le velika smrt. Tu je nešteto drobnih smrti, po katerih v
svojem vsakdanu umiramo. Smrt ne bo prišla samo nekoč, ampak vedno znova po
malem umiramo. In takrat se vedno počutim »raztrgan-a in razcefran-a«. Sama sebe ne
prenašam – in če me potem še kdo napačno pogleda, izreče neumno šalo, preprosto gre
mimo mene, potem še malo bolj umiram sredi življenja.
Moja poslednja, velika smrt se bo zgodila nekega dne, za katerega danes še ne vem.
Mnoge male smrti pa se dogajajo danes, tu in sedaj – po meni, po prijateljih, znancih,
včasih namenoma, drugič mimogrede, mnoge tudi nezavedno.
To, kar praznujemo za veliko noč, nam želi povedati, da s smrtjo ni konec. On, ki je šel
pred nami, nas vodi skozi vse smrti v življenje in vstajenje. Skozi vse naše male – skozi
zadnjo, veliko smrt.
Vstajenje ne bo samo nekoč in nekje, ampak je tu in zdaj. Misli, ki bi nas umerjale zgolj
v onostranstvo, bi bile samo zavajanje – in nam ne bi veliko pomagale. Gre namreč za
vstajenje sredi smrti našega vsakdana, danes, tukaj in sedaj.
Po: A. Schwarz, Odvalimo kamen, ki nam zapira pot v življenje

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

VELIKONOČNO VOŠČILO DUHOVNIKOV
Pastoralne zveze Dravograd
Dragi naši verniki in vsi ljudje dobre volje
v vseh 6 župnijah PZD:
Naj Vas velikonočni prazniki napolnijo in
obogatijo z obnovljeno vero, globoko radostjo,
obiljem milosti in Božjega blagoslova.
Lepo praznujte in povabljeni k slovesnostim v
tem čudovitem času velike noči!
Vaši duhovniki: Igor, Franček, p.Milan in p.Vili
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