
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 7.marca do 14.marca 2021 

TRETJA 
POSTNA 
NEDELJA  

 
7.marec  

 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

 
11.00 
11.00 

Č – † MARIJA KOGELNIK   
ŠT – † KATARINA ONUK                            
ŠP – † TILEN BOŽIČ  
D – † PAVLA BERTONCELJ – 36.obl.  /križev pot ob 9.10 – pripravijo starši  

                                                                                                                    prvoobhajancev               
L – † MIRKO DROFENIK                  
O – † ŠKURLEJEVI                

  

Ponedeljek 
8.marec 

Janez od Boga     

 
18.00 
18.30 

 
Č – † ŠTEFANIJA MATIČKO        
D – † BARTOVI           

Torek 
  9.marec 

Frančiška Rimska   

 

18.00 
18.30 

  

Č – † ALOJZIJA KOGELNIK – 27. obl.             
D – † JANKO MERZELJ               

Sreda 
10.marec  

40.mučencev   

7.30 
18.00 

D – V ZAHVALO (KAŠMANOVIM)   
Č – † MARIJA CEHNER – 21.obl. 
       † MAKSHOFERJEVI 

Četrtek 
11.marec  

18.00
18.30 

Č – PO NAMENU                     
D – † MARIJA ČMAREC               

Petek 
12.marec 

  Postni petek    

9.00 
18.30 

Križ – † IDA in JOŽEF OŠLOVNIK            
D – † MILAN FERK- križev pot ob 18.10 - župnik 

Sobota 
13.marec   

11.00 
17.00
18.30 

Č – † MARICA KOGELNIK             
ŠT – † ANTON KONEČNIK – 6.obl. in VIDA  
D – večerna nedeljska maša:† MILAN LAMPRET-križev pot - družina Zeme                                                                                               

ČETRTA 
POSTNA 
NEDELJA  

Papeška nedelja 
14.marec  

 

8.00 
8.00 
9.30 

 
9.30 

11.00 
11.00 

Č – † SLAVICA REK    
ŠP – † ALOJZ RAVLAN                             
ŠT – † ALOJZIJA JEHART in BOGDAN 
  † ANTON in ANGELA TOMAŽIČ, STANKO GRILC ter MARTINA RAMŠAK    
D – † KORBESOVI - križev pot ob 9.10 – pripravijo bralci božje besede  

L – † MARIJA PŠENIČNIK in KAREL ter pomrli pri Šuberniku                   
O – † PETER MORI                 

 
 

 MISEL in ČESTITKA ob imenovanju  
dr.Milana Matjaža za novega celjskega škofa: 

Veselimo se imenovanja Milana Matjaža za škofa celjskega in smo 

ponosni, da je kar 12 let prihajal v Dravograd kot duhovnik pomočnik 

ter vodil biblično skupino. Hvala mu tudi s tega mesta za vso ljubezen in 

skrb ki jo je posvečal župniji Dravograd in Ojstrica. Zdaj pa naj se vsa 

njegova blagost in ljubezen preliva v dobrobit celjske škofije, ki je škofa 

še kako potrebovala. Zato mu želimo obilje božjega blagoslova pri 

novem poslanstvu.  
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 

e-naslov: igor.g@rkc. Mobi: 041 319-440;  

mailto:igor.g@rkc


Številka 10        7.marec 2021 
 

KOROŠKE GORE LIST  
Dr. MILAN MATJAŽ IMENOVAN 
ZA NOVEGA CELJSKEGA ŠKOFA 

 

Novica, ki je v petek 5.marca 2021 prišla 
iz Vatikana, nas je iskreno razveselila. 
Papež je namreč ta dan imenoval msgr. 
dr. Maksimilijana Matjaža, priznanega 
biblicista in našega koroškega rojaka za 
novega celjskega škofa. Dolgo 
so ga v Celju pričakovali in 
končno le dobili v osebi 
korošca Milana, kot ga 
kličemo. Zato je za škofijo 
Celje to izjemen dan, saj so 
škofa težko čakali. Po prvem 
škofu Antonu Stresu ter 
njegovemu nasledniku 
Stanislavu Lipovšku tako na 
celjski sedež škofa prihaja 
teološki profesor, ki je 
soimenjak starodavnega 
celjskega škofa sv. 
Maksimijana Celjskega.  
 
Msgr. dr. Maksimilijan Matjaž 
je duhovnik mariborske škofije. Rodil se 
je leta 1963 v Črni na Koroškem, osnovno 
šolo obiskoval v Mežici. Nato pa je šel na 
ekonomsko šolo v Slovenj Gradec. Novo 
mašo je pel leta 1989 na Prevaljah. Prve 
dve leti je bil kaplan v Zrečah, nadaljeval 
s podiplomskim študijem v Rimu in leta 
1995 magistriral in 1998 doktoriral.  Šolal 

se je tudi v Jeruzalemu, postal docent na 
katedri za Sveto pismo in judovstvo na 
Teološki fakulteti v Ljubljani ter njeni 
enoti v Mariboru. Leta 2011 je dosegel 
naziv izrednega profesorja, dve leti 
kasneje pa je postal predstojnik katedre 
za Sveto pismo in judovstvo na ljubljanski 
teološki fakulteti.  Ves čas je bil tudi 
povezan z dušnopastirskim delom.  

Foto: splet 

Bil je duhovni pomočnik pri nas  v 
Dravogradu (1998-2010) in nato znova v 
Zrečah (2010-2012), nato v pastoralni 
zvezi Slovenj Gradec (2012/2013) ter v 
Šentilju (od 2013 do 2020). 
 

Farani PZ Dravograd mu iskreno 

čestitamo k imenovanju. 

   

   

http://jagnje.si/wp-content/uploads/milan_matjaz_splet.png


  
  

Prebrali smo o postu za vas: 
»O naglo, naglo čas beži, v večnost 
hitro mine«, poje lepa slovenska 
cerkvena pesem. Kljub epidemiji, ko se 
moramo zadrževati doma, čas 
neprestano teče in se nikoli ne ustavi. 
Vsak trenutek smo starejši. Človek je 
telesno-duhovno bitje. Tudi druga 
razsežnost človekove osebe mora 
ostati (postati) zdrava in lepa. Koliko 
mladih ljudi si prizadeva za prestižnost 
v športu, glasbi in podobnih človeških 
udejstvovanjih, pri tem pa pozabijo na 
vse tiste vrednote, ki so se jih naučili v 
otroških letih pri mami in očetu, pri 
verouku, pri sv. maši… Športni uspehi 
so nekaj lepega in pozitivnega, vendar 
če se zaradi njih zanemari bistveno za 
človeka, to je neprestana gradnja 
nevidnega duhovnega dna naše 
osebnosti, tovrstni uspehi izvisijo. Ko 
pridejo trenutki preizkušnje, težka 
bolezen nesreča, se vse to obrne na 
glavo in če nisem gradil tudi svoje 
duhovne narave, me objame noč 
obupa, kaj pa v taki noči lahko sledi, 
tolikokrat zvemo po medijih. 

 Zato je pred nami toliko priložnosti, 
da ob postu, molitvi, premagovanju in 
zlasti ob dobrih delih, spet poskrbimo 
za bolj temeljito duhovno življenje. 
Vse vere poznajo post! Muslimani se 
svojega ramazana veliko bolj držijo kot 
mi kristjani svojega posta. Že takoj na 
začetku postnega časa napravimo 
primerne sklepe, kako bomo postni čas 
preživeli: bolj poglobljena molitev, 
odrekanje tudi dovoljenim dobrinam in 
užitkom, zlasti pa dobra dela: pomoč 
bližnjemu v najrazličnejših oblikah: 
denarna, socialna, dobra beseda za 
pogum, obiski (če bodo dovoljeni) 
bolnikov in molitev. Vsem, tudi 
samemu sebi želim, da bi letošnji 
postni čas preživeli kot nenakšno 
duhovno obnovo, ki nas bo spet 
napravila boljše ljudi in bolj zveste 
Jezusove učence!                         (T.K.) 
 

BESEDA STAREJŠIM in 
BOLNIKOM: g. Miro Šlibar 
 

Pozdravljeni! 
Po najkrajšem mesecu v letu 

smo že v marcu, ki mu s slovenskim 
imenom rečemo sušec, ker zemlja 
pije snežnico in se pripravljajo 
plodna tla za novo rast.  

Cerkev nam v tem postnem 
času priporoča, da na različne načine 
pripravljamo »plodna tla«, da bi bili 
še bolj z Gospodom. Med drugim 
priporoča tudi molitev križevega 
pota. Prepričan sem, da boste tudi vi 
po vaših zmožnostih na križevem 
potu podoživljali Jezusovo trpljenje. 
Vaše misli bodo »romale« h križevim 
potom v vaših župnijskih in drugih 



cerkvah. Pri tem vam bo v veliko 
pomoč križ na steni, podoba ali kip 
Žalostne Matere Božje ali kako drugo 
znamenje. 
Nekateri se gotovo spominjate 
besedila križevega pota sv. Leonarda 
Portomavriškega (1676–1751). Potem, 
ko je oblekel redovno obleko, je želel 
postati misijonar. Zaradi slabega 
zdravja tega ni zmogel. Znano je, da 
je v Italiji pridigal o potrebnosti 
pokore in prenove. Prav tako je 
spodbujal češčenje Najsvetejšega in 
pobožnost Jezusovega in Marijinega 
brezmadežnega Srca. Najbolj pa je 
znan prav po pobožnosti križevega 
pota.  

V prejšnjem mesecu smo se s 
hvaležnostjo spominjali pred letom 
umrlega frančiškana p. Leopolda 
Grčarja, ki ste ga mnogi poznali. V 
spremni besedi v knjižici križevih 
potov je med drugim zapisal tudi 
besede sv. Leonarda: »Ko si v duhu 
živo predstavljamo trpljenje Božjega 
Sina, naslikano na toliko podobah, se 
komaj moremo vzdržati, da se ne bi 
odvrnili od svojega umazanega 
grešnega življenja in bomo raje 
prenašali težave ...«  

Z Božjim blagoslovom pojdite 
po poti križevega pota od Pilata do 
Kalvarije. In ne pozabite na to, kar 
sledi Jezusovi smrti in pokopu – 
nedeljsko jutro velike noči!  
--------------------------------------- 
Bralci pišejo: 

Moj post, moja pot v puščavo 
Razmišljam o postu. Razmišljam o 

moji poti, a naj se umaknem v 

puščavo, tako kot je pred trpljenjem 

storil Jezus? A naše življenje teče 

tako drugače, tako vsakdanje, večkrat 

kot bi bili res v puščavi. Ne v osami, 

ne med puščavskim peskom. 

Velikokrat med ljudmi, ki se včasih 

trudijo, da bi svoj vsakdan doživljal 

kot puščavo. In ta pandemija, ki nas 

želi res osamiti in razbiti dolgoletna 

prijateljstva. Čas, ki ga doživljamo 

želi, da bi zbledele vse naše lepe 

bogate krščanske tradicije! 

A Jezus, ko se je umaknil v puščavo 

se je postil in MOLIL. Postimo in 

molimo pa lahko tudi mi,brez da 

iščemo puščavo. Molimo, tam kjer 

nam je mogoče celo najlepše. Postimo 

pa tako, ne le s telesom, lahko tudi z 

srcem in dušo. Molim, da se puščava 

te naše pandemije prične umikati, ne 

širiti. Pomislim na soljudi, da bi jih 

imel bolj rad in nikoli nikogar občutil 

kot puščavo! In mogoče zaznal nemi 

klic, zakaj pomagati. 

Gospod prosim te: naj sonček, ki tako 

prijetno sije v teh pomladnih mesecih, 

spreminja nas v dobro prst, ki daje 

rast in ne širi v nas puščave! 
Vančy- 

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


OB POGREBU MUŠ PETRA iz 
Dravograda so darovali za sv. mašo: 

Očkovi iz Ojstrice – 2 maši; Veronika 
Valenti; Nataša Preglav; Foto Anka – 
30.dan; Franci Kotnik; Betka in Jože 
Pšeničnik; družina Mlakar – dar za cerkev;     

OB POGREBU Jožefe OKROGELNIK 
iz Vrat so darovali za sv. mašo: Gusti 
Verhnjak z družino. 

 Hvala vsem za darovane maše. 

 


