
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd 

                         od 13.marca do 20.marca 2022 
  

DRUGA 
POSTNA 
NEDELJA   

13.marec 

Kvaterna 
nedelja 
PAPEŠKA 

8.00 
 

8.00 
9.30 

 
9.30 

11.00 
11.00 

Č – † HILDA in MARIJA VRHOVNIK 

      † oče MAKS PLIMON – obl., mama IVANKA in spomin na Nejca    
ŠP – † FRANC in IVAN PIRNAT ter MARJETA       
ŠT – † BOGDAN JEHART in ALOJZIJA  
       † ANTON KONEČNIK – 7.obl. in VIDA           
D – † PAVLA BERTONCELJ – 37.obl. 
L – † ZDRAVKO SMREČNIK        
O – † IVAN –JANEZ KARNIČNIK, MARIJA-MOJCA KARNIČNIK                

 

Ponedeljek 
14.marec  

17.00  
18.30 

L – † ZDRAVKO SMREČNIK 
D – † JOŽICA PROHART         

 

Torek 
15.marec    

 

18.00
18.30  

 

Č – † PEPI EPŠEK 
D – † JOŽE PUŠNIK  

Sreda 
16. marec  

7.30 
8.00  

D – † MARIJA KALIŠNIK  
Č – † VIKTOR in ANA ČAS  

Četrtek 
17.marec 

 Patrik, škof 

18.00 
18.30  

Č – PO NAMENU  
D – † FERDO GNAMUŠ in JERA       

Petek 
18.marec  

9.00 
18.00
18.30 

Križ –  † GREGORINOVI in PENGOVI / molitev križevega pota 
Č – † VINKO BRICMAN - osmina 
D – † ALBIN VALENTI – 1.obl.        

Sobota 
19.marec 

SV.JOŽEF. 
mož Device 

Marije  
  

 9.00 
9.30 

11.00 
11.30
18.30  

Križ – † JOŽE ČEH in VILMA 
D – † JOŽE EPŠEK – 30.dan /krstno slavje/ 
L – † VINKO VASLE in FRANC MERC  
O – † IVANKA OČKO - osmina 
D – večerna nedeljska maša: † JOŽE HANJŽE   
pred mašo križev pot – pripravi molitvena skupina                    

  

TRETJA 
POSTNA 
NEDELJA   

20.marec 

 

8.00 
8.00 

 
 

9.30 
9.30 

 
 
 

11.00 
11.00 

Č – † JOŽE KADIŠ in SOR.  
ŠT – † JOŽE SGERM 
        † VIKTOR LEVOVNIK in mama TEREZIJA  
1.obl. Janezovega krsta, zahvala za življenje in mamo ZOFKO EPŠEK       
ŠP – † VIKTOR IN MIKA VRHOVNIK  
D – † GABRIJELA PUŠNIK 
† IVAN in MARIJA KOTNIK, FRANČEK ter ZA ZDRAVJE in BLAGOSLOV  
Križev pot pripravijo cerkveni pevci; srečanje molitvenih botrov z  

           birmanskimi pripravniki   

L – † MARIJA in KAREL ŠUBERNIK in pri hiši pomrli         
Magdalena – † DANICA SMREČNIK                 

               MISEL:   Sredi temine in ujetosti 

so nam v življenju podarjeni trenutki in ure, 

ki nam vlivajo novo upanje.. Dogodek na gori 

Tabor je bil milostni trenutek,  ki  je pregnal 

meglo iz življenja tistih, ki so ga doživeli. In 

hkrati je trem učencem, ki so bili v negoto-

vosti in nerazumevanju Jezusovega trpljenja, 

omogočil lažje razumevanje in nekakšen 

vpogled v to, kar prihaja. Prosimo Gospoda, 

da bi tudi nam naklonil v življenju kakšen 

milosten trenutek, poln svetlobe. 
 

Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod.  
e- naslov: igor.g@rkc; tel. 041 319 440. 

mailto:igor.g@rkc


Številka 11      13.marec 2022 
 

''In ko sta odhajala od njega,  
je Peter rekel Jezusu: »Učenik,  

dobro je, da smo tukaj.  
Postavimo tri šotore:  

tebi enega, Mojzesu enega  
in Eliju enega.«  

Ni namreč vedel, kaj govorí.  
Medtem ko je to govóril,  
pa se je narédil oblak in  

jih obsenčil, in ko so šli v oblak,  
jih je obšla groza.  

Iz oblaka se je zaslišal glas:  
»Ta je moj Sin, moj Izvoljenec,  

njega poslúšajte!«  
In ko se je ta glas zaslišal,  

je bil Jezus sam.  
Oni pa so molčali in tiste dni  

niso nikomur povedali,  
kaj so videli.''  (Lk 9,33–36) 

 

Dobri Jezus! 

 

Tudi jaz si želim, da bi me izbral, 

da bi šel s teboj na goro. Rad bi 

videl tisti sij. Rad bi, da me 

prevzame kakor Petra. A hkrati bi 

rad, da bi v svojem srcu resnično 

živel, da si ti Izvoljenec, da si ti tisti, 

ki lahko tudi v moje življenje 

prinašaš svetlobo.  

Niso potrebne velike besede, 

zadošča tudi molk, če pričajo 

dejanja ljubezni. Po slednjih naj 

ljudje spoznajo, da sem tvoj 

učenec. Napolni me s 

Svetim Duhom, da ne 

bom širil oblakov in 

temine, temveč 

resnično ljubezen in 

dobroto, ki po tebi 

biva v meni s tem v 

svetu. Amen. 

 

   

   

 



POSTNA ZGODBA: BOG 
Nekoč je živel kralj, ki je videl že ves svet. 
Ko je ostarel, je želel, da bi spoznal Boga. 
Svojim ministrom je zapovedal, da mu v 
roku treh dni pokažejo Boga. 
Vsi v palači so bili žalostni in so 
pričakovali svoj konec, kajti nihče ni 
vedel, kako bi naj pokazali svojemu kralju 
Boga. Ko so tako obupani postopali 
okrog, je prišel pastir, ki je slišal za 
kraljevo željo. Rekel je, da je sposoben 
izpolniti kraljevo željo. Pastir je pokazal 
kralju sonce in rekel: 
“Poglej v sonce!” 
Kralj je hotel pogledati v sonce, toda 
njegov lesk ga je tako 
oslepil, da je moral zapreti 
oči. Rekel je: 
“Hočeš, da oslepim?” 
“Ampak, kralj, to je vendar 
samo ustvarjena stvar, 
samo majhen odsev božje 
luči. Kako pa hočeš s 
svojimi slabotnimi očmi 
videti Boga? Išči ga z 
drugimi očmi!” 
Tak odgovor je bil kralju 
všeč. 
“Priznam, da si moder. 
Toda povej mi, kaj je bilo preden je bil 
Bog?” je vprašal kralj. 
Po kratkem premisleku reče pastir: 
“Začni šteti!” 
In kralj je štel: 
“Ena, dva, tri…” 
“Ne tako!” ga je prekinil pastir. “Začni s 
tem, kar je pred ena!” 
“Kako pa naj to storim? Pred ena je samo 
še nič!” 

“Modro si odgovoril, o kralj. Tudi pred 
Bogom je samo še nič.” Ta odgovor je bil 
kralju zelo všeč. 
“Bogato te bom nagradil, toda še prej mi 
povej: kaj dela Bog?” je rekel kralj. 
Pastir je opazil, da je kraljevo srce že 
mehko. Rekel mu je: 
“Dobro. Še enkrat ti bom odgovoril. 
Četudi se ti bo zdelo čudno, dovoli, da 
najprej zamenjava oblačila.” 
Kralj je odložil svoja oblačila, ki si jih je 
pastir oblekel, sam pa si je nadel pa-
stirjevo obleko. Nato je pastir sedel na 
kraljevi prestol, prijel kraljevo žezlo in z 
njim 

pokazal na kralja v raztrgani obleki. 
“Vidiš, to dela Bog: enega povzdigne na 
tron, drugemu pa veli z njega stopiti.” Te 
besede so segle do kraljevega srca in 
kralj je poln veselja priznal: “Sedaj pa 
sem spoznal Boga.” 
  
Za razmislek 

 Gledali so vanj, ki so ga prebodli. 
 Križani Jezus je Bog, ki se daruje zame. 
 Kralj iz zgodbe je želel spoznati Boga.  
 Ali ga jaz prepoznam na križu, v hostiji, v 

trpečih in drugih ljudeh? 



 

Mlade vabimo k prijavi na Postne 
duhovne vaje, ki bodo od 25. do 27. 
marca ter od 1. do 4. aprila v 
Dominikovem domu na Pohorju. 
Letošnja tematika je Zakladnica 
spominov. Skupaj bomo razmišljali o 
zakladih vere, Božji zvestobi in 
notranjem bogastvu vsakega od nas. 
Pridi in preživi vikend v dobri družbi. Več 
informacij in prijave na: donbosko.si/pdv 
 
-Danes je kvatrna nedelja. Darovi gredo 

za bogoslovje in semenišče. 

 

Veroučne skupine, družine 
Na pepelnico smo vstopili v POSTNI ČAS. 
To je čas, ko se z MOLITVIJO, 
ODPOVEDJO IN DOBIMI DELI 
pripravljamo na Veliko noč. Stopimo 
skupaj na to pot! S pomočjo konkretnih 
del se približajmo Bogu in mu na tak 
način pokažimo, da ga imamo radi.  

 

MINISTRANTI 

Lepo vabim, da se zopet pridružite 

tudi ministranti/tke, ki ste opustili 

svoje služenje. Naredite dobro 

delo za vso župnijsko skupnost 

…pa pridite tudi med tednom k 

sveti maši. Post je…. 
 

Otroci nižjih razredov osnovne šole 
verouka, ste na e-mail staršev prejeli 
poseben dopis, s katero vabim k 
postnemu sodelovanju vsakega otroka 
posebej in seveda cele družine. Naredite, 
da bo letošnji postni čas koristno 
preživeti in poln molitve, odpovedi in 
dobrih del. Če želi kdo iz višjih razredov 
sodelovati, naj se mi javi, da mu pošljem 
pobudo na meil staršev. 
 

ZAHVALA 
Za čas covid-a, ki sva ga morala preživeti, 
se oba s Frančekom zahvaljujeva za 
pomoč in skrb. Imela sva vsega dovolj in 
sva lažje premagovala to nesrečno 
okužbo. Hvala torej vsem in vsakemu za 
vsestransko pomoč, prinašanje hrane, 
posebej pa za molitve. 

 

Ob pogrebu + IVANKE OČKO iz 
Goriškega vrha so darovali za svete 
maše:  

Šilerjevi – 2 maši; Silva in Samo 2 
maši; po eno mašo pa: hčerka Jelka; 
družina Lorber; Karitas Dravograd; 
Dulerjevi; Ferdo Karničnik; Unčevi; Jože 
Karničnik; družina Rumež; Jožica in Rok 
Lubej; Marijana in Borut Holcman; 
Marica Ajtnik; Tomaž z družino; družina 
Muš; družina Šajher; Ita; Pogačevi; 
Mežnarjevi; Juvanovi; Društvo kmetic 
Dravograd; Srebnikovi; Justa Mori; 
Martina, Marjana in Mira Zajc; 
Darovano za cerkev 392 €: Hvala vsem za svete 
maše in darove za farno cerkev.   
 

Za konec pa še to:  
GORENJSKA – Kako si Gorenjke lakirajo 

nohte? Prste dajo med vrata in zaloputnejo. 
 


