
  

Še vedno velja povabilo na postne 

petke k Sv.Križu, kjer bo sveta maša 

ob 9.30, nato spravna molitev za 

različne namene in v raznih oblikah. 

Prihodnji petek bo z nami g. dekan iz 

Vuzenice g. Tadej Legnar in župnik iz 

Mute g. Marko Drevenšek. Vabljeni.   

Na sam cvetni petek bo priložnost za 

sveto spoved, mašo bo vodil g. nadškof 

g.Alojzij Cvikl. VABLJENI. 

 

PRIPRAVA STARŠEV in BOTROV  
NA KRST OTROKA 

Priprava na krst za starše novo- 
krščencev bo v četrtek, 16. marca ob 

17.00 v veroučni učilnici.  
 

POSTNI ČAS – POMAGAJMO DRUG 

DRUGEMU NOSITI KRIŽ 

Na Pepelnico smo v cerkvah križ prepletli  z 

nitkami naših bremen in skrbi. Še lahko 

dodamo svojo skozi postne dneve. Povezali 

smo se v skupnem križu, v znamenju, da 

moj križ ni več samo moj. Križ je težek, če 

ga nosimo sami. Ko ga nosimo z ljubeznijo 

in skupaj, dobi smisel, smisel odrešenja. 

Zato letos v postnem času pomagajmo 

nositi težo križa drug drugemu z ljubeznijo: 

bodimo pozorni do bližnjega; naredimo 

dobro delo; pomagajmo drugemu; zmolimo 

nekaj za nekoga; obiščimo bolnega; 

pokličimo osamljene; pozdravimo soseda; 

namenimo komu lepo, vzpodbudno 

besedo, tudi mladim; ugriznimo se v jezik 

obrekovanja; naredimo kaj namesto 

drugega v družini… 

 

POLOŽI PROŠNJO 

v SVETO MAŠO 

V času ko razlagamo sveto mašo 

vabim k posebni akciji - Molitve, 

zahvale in prošnje (naj bodo kratke) 

položimo v skrinjico: ob sobotah in 

nedeljah v Dravogradu, v Šentjanžu, 

Šempetru pa ob nedeljah.  

Naslednjo nedeljo jih bomo prebrali 

in položili v kruh in vino svete maše. 

Zaupajmo v Božjo moč.  

Naslednjo nedeljo pa zbiramo 

molitve, zahvale in prošnje v 

Črnečah, Libeličah in na Ojstrici. 
 

 

Molitev pred Najsvetejšim 

je vsak torek po sv. maši. V tišini.  

  

26. tradicionalno postno romanje 
mariborske metropolije in agencije 
Aritours na DUNAJ in MARIAZELL 
od 23. do 24. marec 2023, 219 EUR 
duhovni vodja: mb nadškof metropolit 
msgr. Alojzij Cvikl, prijave do 13.marec! 

  

 

Prihodnjo nedeljo 12. marca popoldan ob 

15.00 vabimo na KRIŽEV POT okrog 

cerkve sv.Petra na Kronski gori. Lepa 

postna molitev -priporočamo.  
 

OB POGREBU + MARKA GUČE-ja iz 
Goriškega vrha so darovali za sveto 
mašo:  

Fanika Jeršič, Gretka Gnamuš.  

Hvala vsem za darovane sv.maše. 
 

Misel za konec: Obstaja le dve vrsti ljudi,  

za katere lahko rečemo,  
da so pametni: 

tisti, ki z vsem srcem  
služijo Bogu, ker ga poznajo,  

in tisti, ki ga z vsem srcem iščejo,  
ker ga še ne poznajo.  

(Blaise Pascal) 



 Številka 10    4.marec 2023 
 

  

RAZLAGA SVETE MAŠE –  

Kot sem obljubil, bomo tudi v 

glasilu Studenec zapisali nekaj 

besed razlage svete maše. 

Škofje želijo, da vam skušamo 

na različne načine posredovati 

globoko sporočilo in razložiti 

‘nerazložljivo’. Vseeno bom 

poizkusil. 

Najlepše v človeku je vest, 

najsvetejše na svetu pa je sveta 

evharistija. Skrbno pripravljeno 

bogoslužje ter lepo darovana sveta 

maša je najlepša pridiga in najboljša 

kateheza. Vsako nedeljo se zbiramo 

k sveti maši. V cerkvi se srečamo z 

vstalim Kristusom, ki nas poveže v 

živo občestvo. Daritev svete maše 

v sebi nosi globok pomen. Že 

Izraelci so vsako leto obhajali 

velikonočno večerjo, pri kateri so 

jedli jagnje v spomin na rešitev iz 

Egipta. Z Jezusovo velikonočno ali 

zadnjo večerjo pa je praznovanje 

dobilo povsem nov pomen, kajti 

Jezus je naše 

velikonočno 

jagnje, ki se je na 

križu daroval 

enkrat za 

vselej. Sveto 

mašo 

imenujemo tudi 

evharistija, kar 

pomeni zahvala. 

In prav obhajanje svete evharistije 

na prvi dan v tednu, na dan 

Gospodovega vstajenja, je bilo za 

prve kristjane polno veselja in 

hvaležnosti.  



 

Evharistično daritev danes 

obhajamo podobno, kakor jo je 

obhajala prva Cerkev. Sveta 

evharistija ali maša ima dva glavna 

dela: 1. besedno bogoslužje in 2. 

evharistično bogoslužje ter začetni 

in sklepni obred. 

 
1. Uvod v sveto mašo –  

Kdo smo mi, ki smo v Jezusovem 

imenu zbrani okrog oltarja? Smo 

Cerkev, skupnost učencev Jezusa 

Kristusa. Skrivnost te skupnosti 

želimo vedno znova odkrivati. Že 

cerkveni očetje so se trudili 

čimbolj dinamično in slikovito 

povedati, kaj je Cerkev. Ena od 

zanimivejših razlag je primerjava 

s stvarjenjem Eve, ki jo je Bog 

ustvaril iz rebra spečega Adama. 

Zgodbo stvarjenja Eve so očetje 

prenesli v novozavezno zgodbo 

novega Adama – Kristusa, ki speč 

na križu iz prebodene strani dobi 

novo Evo – Cerkev. Adamove 

besede Evi: »To je končno kost iz 

mojih kosti in meso iz mojega 

mesa« 

pa so v 

novozavezni luči preslikali na 

vsakega kristjana, ki je šel skozi 

vodo krsta in začel v Kristusu 

novo življenje. Po krstu vsak ud 

Cerkve sliši: »to je končno kost iz 

mojih kosti in meso iz mojega 

mesa«. Tega smo se lahko 

zavedli, ko smo stopili preko 

praga v našo cerkev, ker je tudi 

prag podoba krsta, ki je »prag«, 

preko katerega smo vstopili v 

občestvo Cerkve. 

 

  



 

MAŠNI NAMENI / Pastoralna zveza župnij Dravograd (PZŽD) 

                                          od 5. marca do 12.marca 2023 
  

DRUGA 
POSTNA 
NEDELJA 
Kvatrna 
nedelja   

  

5. marec 
Ofer za 

bogoslovje  

8.00 
8.00 
9.30 

 
 

9.30 
 

11.00 
11.00 

ŠT – † ANTON ŽVIKART   
Č –  V ZAHVALO in ZA ZDRAVJE              
ŠP – † MAJDA VAKE in JANEZ URŠNIK 

         † MIKA in VIKTOR VRHOVNIK 
        † ANTON NAVERŠNIK -15.obl. in JULIJANA 

D – † IVAN GRACEJ – 10.obl. - ob 9.00 križev pot – prvoobhajanci in starši 
       † AVGUST RAMŠAK – 21. obl. 
L – † IVAN PŠENIČNIK – 20.obl.          
O – † IVANKA OČKO – 1.obl.   

 

Ponedeljek 
6.marec  

 

18.00 
18.30   

 

Č – PO NAMENU   
D – ZA SPREOBRNJENJE IN REŠITEV     

 

Torek 
7.marec 

Perpetua in 
Felicita,muč.  

 

 18.00 
18.30 

 

Č – † VINKO BRICMAN in SOR.               
D – † ALBIN VALENTI -2.obl. in KRISTIJAN VALENTI    

Sreda 
8.marec 

Janez od Boga 

 
7.30 

 
D – IZ HVALEŽNOSTI ZA VSE   

Četrtek 
9.marec 

Frančiška 
Rimska, red.  

 
18.00
18.30 

 
Č – † ALOJZIJA KOGELNIK – 29.obl.                              
D – † starši BERTONCELJ 

Petek 
10.marec 

40 mučenikov  

9.30 
 18.30 

Križ – PO NAMENU (po maši postno spokorno bogoslužje…)    
D – † MARICA OŠLOVNIK  

SOBOTA 
11.marec 

11.00
18.00  
18.30 

ŠT – krstno slavje - Oliver 

Č – † MARIJA CEHNER   
D – nedeljska večerna maša: † NEJC BREČKO         

 

TRETJA 
POSTNA 
NEDELJA 

 
 

12. marec 
 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

ŠP – † MARIJA GERHOLD in IVAN GERHOLD  
Č – † MIRAN SMONKAR               
ŠT – † ALOJZIJA in BOGDAN JEHART  
D – † MARIJA KALIŠNIK - ob 9.00 križev pot – cerkveni pevci 
O – † IVAN in MARIJA KARNIČNIK – obl.    
L – † FELIKS MELANSCHEK, JULJANA MULLER in KATARINA REBERNIK   
       † oče, mama, TONI,IVAN,FERDO,MARJETA, in ALOJZIJ BRUMNIK –  
                                                                                  1.obl. ter TITUS KRAKER 

           MISEL NEDELJE :  Da bi lažje razumeli to veliko skrivnost Jezusovega 
spremenjenja na gori Tabor, se je potrebno vživeti v takratno Jezusovo situacijo in 
njegovo doživljanje. 

 Tudi mi bi najraje rekli v tistih urah življenja, ko se čutimo z Bogom še 
posebej povezani: »Počakaj, trenutek, ko si vendar tako lep, tako prijeten!« Toda teh 
prijetnih trenutkov, prijetnih ur ni mogoče zadržati. 
                                                                                                                                   (Fr.Kraner)  


