
  

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. župnik 

Jože Hrastnik iz Mežice. Vabljeni.   

Na sam cvetni petek bo priložnost za 

sveto spoved, mašo bo vodil g. nadškof 

g.Alojzij Cvikl. VABLJENI. 
 
 

POSTNI ČAS – POMAGAJMO DRUG 

DRUGEMU NOSITI KRIŽ 

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… 

Prihajajočo soboto 18.marca se začne 

TEDEN DRUŽINE. Več v prihodnji 

številki. 

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, 

in v Šempetru.  

Pri nedeljski sv.maši jih bomo 

prebrali in položili v kruh in vino 

svete maše. Zaupajmo v Božjo moč.  

Naslednjo nedeljo zbiramo molitve, 

zahvale in prošnje v Črnečah, 

Libeličah. Na Ojstrici ni maše. 
 

 

Molitev pred Najsvetejšim 

je vsak torek po sv. maši. V tišini.  

  

 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.  
 

  

 

 REVIJA MAGNIFICAT nas vabi k bližini in 

domačnosti z Bogom. V marcu je spletni dostop do nje 

brezplačno odprt za vse. Prost dostop do Magnificata 

najdete na povezavi: druzina.si/akcija/brezplacna-

narocnina-magnificat-2023 
 

 V soboto 18.marca bo pri Sv.Križu ob 9.00 prva 
sv.spoved za prvoobhajance iz Šentjanža in Šempetra. 
Naslednjo soboto pa za Dravograd. 
  

Vsem, ki ste preteklo nedeljo darovali za nabirko kvatrne 

nedelje se iskreno zahvaljujem. Ne pozabimo, da smo dolžni 

za vzdrževanje bogoslovcev tudi kaj prispevati in to vsi.  
Postni kotiček družine Roger. 

https://nm-kloster.us11.list-manage.com/track/click?u=a8b257ee304c26844a7633e39&id=be2f3b0606&e=cfb114481d
https://nm-kloster.us11.list-manage.com/track/click?u=a8b257ee304c26844a7633e39&id=be2f3b0606&e=cfb114481d


    Številka 11    12.marec 2023 
 

 Misel - OB VODNJAKU 
 

Brez življenja postane vsaka hiša,  

tudi naš skupni dom,  

le še kup lepo zloženega kamenja. 

Zaman so snovali arhitekti,  

se trudili varčevalci in ustvarjalni 

umetniki, če skozi okna ne bodo zrle v 

svet v ljubezni in upanju rojene otroške 

oči. 

Čez včeraj še trdne stene se bo jutri 

razrastel tujčev bršljan, iz vlažnih senc 

bo silil v prazne odprtine, kjer mu bo 

veter vzdihoval balade  

o minljivosti človekovih snovanj. 

 

Vsi bomo trpeli žejo ob vodnjaku 

življenja, ki smo ga zastrupili s 

sebičnostjo in napuhom,  zavedene s 

potrošniško plodnostjo. Še malo, pa 

bomo do smrti posušeno drevo, razje-

deno od praznih verovanj. 

Studenec na dnu vodnjaka še ni 

presahnil, le njegove vode se počasi 

pretakajo drugam.  

V pogumnejša srca, ki odpirajo svojo bit 

Praizviru, ki edini blagoslavlja z 

življenjem. 
 Po: B. Vrbovšek, Gospod, povsod vidim tebe 

Postni družinski kotiček družine Čeru (Lionel). 



 

MAŠNI NAMENI / Pastoralna zveza župnij Dravograd (PZŽD) 

                                          od 12. marca do 19. marca 2023 
 

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 

 

Ponedeljek 
13.marec  

 

18.00
18.30   

 

Č – PO NAMENU 
D – † MARIJA KLANČNIK     

 

Torek 
14.marec   

 

 18.30 
 

D – † FERDO KORAT     

Sreda 
15.marec  

7.00 
18.00 

D –  † STANE HODNIK  

Č – † TONI VRHOVNIK ter KONRAD in IDA FERK   
Četrtek 
16.marec 

bož.sl.Danijel 
Halas, muč.   

17.00 
18.00
18.30 

D – razgovor za krst /starši+botri/ 
Č – † FRANCKA in MAKS KOTNIK ter MAKSI KOTNIK in SOR.                               
D – † umrli v marcu: FELIKS ŽLOF, FERDO GNAMUŠ, JERICA 
GOSTENČNIK, TILDIKA ŠTEFL , JURIJ URŠNIK in prošnja za božje varstvo  

Petek 
17.marec 

 Jedrt, opatinja  

9.30 
 18.30 

Križ – †JOŽE ČEH in SOR ter VILMA FLEGEL (po maši postno spok. bogosl…)    
D – † MARIJA BELINA – 1.obl.   

SOBOTA 
18.marec 

Sveti JOŽEF, 
Jezusov rednik 

  
9.00 
9.30 

18.00  
18.30 

Začetek tedna družine 
Križ – priprava prvoobhajancev na prvo sveto spoved-Šentjanž in Šempeter 
Križ – †JOŽE in MARIJA KADIŠ ter č.sestra MARIJA KADIŠ 
Č – † JOŽEF in ANTONIJA VRHOVNIK, MARIJA in ANTONIJA ter SOR.    
D – nedeljska večer. maša: † NEJC BREČKO /križ.pot pred mašo bralci b.b/.         

 

ČETRTA 
POSTNA 
NEDELJA 

 
 

19. marec 
 

8.00 
 

8.00 
8.45 
9.30 

 
 

10.30 
 11.00 

ŠT – † JOŽE SGERM ter SOR. SGERM-POGAČ  
           † ANTON KONEČNIK – 8.obl. in VIDA 
Č – † TEREZIJA in DRAGO ŠTELCER                
Družinski nedeljski dopoldan v Dravogradu 
ŠP – † AVGUŠTIN VRHOVNIK – 1.obl. – krstna nedelja-Dijana 

        † FRANC in MARJETA PIRNAT - obl in IVAN 
        † JOŽEFA POKERŽNIK in ŽIRATNIKOVI    
D – slavilna sv.maša: † JOŽE PUŠNIK  -   
L – † ŠTEFAN NOVAK, SOR in pri hiši pomrli    

           MISEL NEDELJE :   Jezus je prosil Samarijanko za kozarec vode. Ker je izpolnila 

njegovo prošnjo, jo je Kristus bogato obdaril z živo vodo. 
Brez vode v puščavi človek ne more dolgo preživeti. Žeja je osnovna potreba živih bitij, tudi 

človeka. Le da ima človek tudi še druge žeje, kot na primer žejo po znanju, po ljubezni, po priznanju, po 
smislu življenja. Samarijanka je ob srečanju z Jezusom spremenila svoje življenje, tako so se je dotaknile  
Jezusove besede. 

A se tudi nas dotika božja beseda?! (Fr.Kraner)   



 

RAZLAGA SVETE MAŠE: 
Blagoslov vode na začetku svete 

maše – KRST IN VODA  

Naše prvo srečanje z 

Gospodovim vstajenjem je bilo v 

vodi, pri svetem krstu, ki je edina 

velika novost v našem duhovnem 

življenju. Vse ostalo izhaja iz te 

»novosti«.  

Blagoslovna molitev krstne vode 

nas spomni, da je »Bog ustvaril 

vodo ravno z ozirom na krst. To 

pomeni, da je Bog, ko je ustvarjal 

vodo, mislil na krst vsakogar 

izmed nas …« Nepredstavljiva a 

osrečujoča je misel, da je Bog že 

pri stvarjenju vode, mislil name in 

moj krst. Vendar je dal Bog po 

Kristusovi daritvi, ko je s krvjo 

pritekla iz njegove strani tudi 

voda, vodi novo vsebino sprave, 

saj smo ravno po vodi začeli novo 

življenje.  

Ob vstopu v cerkev se s 

pomočenim prstom v 

blagoslovljeno vodo spomnimo 

našega svetega krsta. Prav tako 

se svojega krsta občasno posebej 

spomnimo pri blagoslovu vode 

na začetku svete maše, ko nas 

duhovnik pokropi in nas s to vodo 

spomni, da smo s krstom odmrli 

svoji sebičnosti in 

samozadostnosti ter s Kristusom 

že umrli ter prav tako vstali v 

novo življenje.  

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

Dragi starši! 
 

Tretja nedelja v mesecu marcu 

sovpada s praznikom svetega Jožefa, ki 

je zavetnik in varuh družin. Vstopamo 

tudi v teden, ki ga bo Cerkev posvetila 

družinam. Skratka teden, ko verno 

občestvo še posebej moli za družine - 

tudi vaša bo v mnogih srcih in 

molitvah. 

 

V nedeljo, 19. marca 2023, 

pripravljamo dva dogodka: 

• mesečne Svetopisemske urice za 

najmlajše (5-7 let) in 
• Nedeljski družinski dopoldan (NDD) 

 

NDD bo četrto in zadnje v tem 

pastoralnem letu. Četrta tema in 

pogovor. Vse ostale podrobnosti 

ostajajo enake in so tudi na letaku. Za 

spremembo pa bi želeli 

tokrat organizirati tudi skromno 

družinsko kosilo, kdor bi to želel 

seveda. Prosimo vas, da ob prijavi 

ustrezno označite. Prijave zbiramo 

do 12.3. oz. do zapolnitve mest.
 


