
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 21.marca do 28.marca 2021 

PETA 
POSTNA 
NEDELJA  
Tiha nedelja 

21.marec  

 

8.00 
 

8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

Č – † IVAN MEH – obl. in JELENOVI 
      † FERKOVI in VRHOVNIKOVI 
ŠT – † VIKTOR LEVOVNIK                              
ŠP – † ŠTEFAN BREZNIK  
D – † GABRIJELA PUŠNIK - križev pot ob 9.10 – pripravijo člani Karitas  

L – † MARIJA in JANEZ KERT in vsi PRAJZOVI                    
O – † FRANC KANONIK – 14.obl. in KRISTINA - prvoobhajanci  s starši                

  

Ponedeljek 
22.marec      

18.00 
18.30 

Č –  PO NAMENU (glej II.namen od nedelje)         
D – † JUSTINA ŠKRATEK             

Torek 
  23.marec    

18.00 
18.30 

Č – † ŠTEFKA MARKOVIČ               
D – † STANISLAV GABROVEC                 

Sreda 
24.marec 

7.30 
18.00 

D – † LEOPOLD POLC in SOR.   
Č – PO NAMENU 

Četrtek 
25.marec  

GOSPODOVO 
OZNANJENJE 

Zaključek tedna 
družine 

9.30 
11.00
17.00
17.00 
18.30 

Križ – KATARINA in UROŠ ŠTAFUNKO 
O – † MARIJA PAJNIK 
L – † ANGELA GLINIK 
ŠT – † TEREZIJA MOČNIK 
D – † družina KLUG, starši in otroci                 

Petek 
26.marec 

Postni petek       

9.00 
11.00
18.30 

Križ – † FERDO GNAMUŠ              
L –  † MARIJA in MIHA PŠENIČNIK ter rajni KLEDROVI 
D – † ANICA VUZEM – 4.obl.  - križev pot ob 18.10 - župnik 

Sobota 
27.marec   

17.00
18.00 
18.30 

ŠT – † IVAN MERC  
Č – † MARICA KOGELNIK               
D – večerna nedeljska maša:† PETER MUŠ – 30.dan    

CVETNA 
NEDELJA  

 
28.marec  

Pri mašah 
blagoslov 

zelenja, snopov  

8.00 
8.00 
9.30 

 
9.30 

11.00 
11.00 

Č – † MARIJA KOGELNIK  
ŠT – † CVETKA URŠNIK                               
ŠP – † GUNTHER BRUDER  in BOŽIČEVI 
         † IVAN BERDNIK   
D – † starši, bratje in sestre LAPAN ter MARIJA FRIC  
L – † ŠTEFAN NOVAK – 11.obl.                     
O – † VIDA LORBER                 

 
 

 DUHOVNA MISEL: V današnjem evangeliju je zapisano, kako so neka-
teri Grki rekli apostolu Filipu: »Jezusa bi radi videli.« Če hoče nekdo videti ali 
spoznati Jezusa, se mora z Njim podati na pot križa in trpljenja. Kajti samo ta 
pot vodi v velikonočno jutro novega in večnega življenja ter samo na tej poti 
bo lahko spoznal Božjega Sina. Kdor se ni pripravljen podati na to pot, ne sme 
pričakovati, da bo videl Jezusa. 

Že v naših medčloveških odnosih je pomembno, da poznamo poreklo 
nekoga, njegovo osebno zgodovino ter tudi njegove besede in dejanja. In 
nadalje je potrebno, da z njim prehodimo del življenjske poti, šele potem ga 
lahko malo boljše spoznamo. Prosimo Gospoda, da bi nam dal milost, da bi Ga 
bolje spoznali. (Fr.Kr.) 

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

mailto:igor.g@rkc


Številka 12        21. marec 2021 
 

PETA POSTNA NEDELJA 
 

  TIHA NEDELJA (črna nedelja) 

Do prenove bogoslužja katoliške 

Cerkve je imel postni čas, čas 

priprave na veliko noč, glavni praznik 

celotnega cerkvenega leta tri dele: 

predpost (daljna priprava), ki se je 

začel v nedeljo pred pepelnico, post 

(bližnja priprava), od pepelnice do 

pete postne nedelje, ter čas trpljenja 

(neposredna priprava) od pete postne 

nedelje do velikega petka. V tem času 

je glavna misel bogoslužja trpljenje 

našega Gospoda Jezusa Kristusa. Da 

bi še bolj poudarila, da je samo to 

moglo rešiti človeštvo, so v znak 

žalosti zakrili križe na oltarju in svete 

podobe z vijoličnimi zagrinjali. 

Utihnile so orgle in zvonovi, kar je 

krščanska srca še bolj vabilo k resni 

pripravi na praznik Odrešenja. 

Resnoba pa narekuje molk. – To 

nedeljo marsikje zagrnejo križe v 

cerkvi, ki jih razkrijejo na veliki petek 

pri večernem bogoslužju. (sč) 

Teden družine 2021 
Na praznik sv. Jožefa, v petek, 19. 

marca 2021, smo začeli teden 

družine. Prav na ta dan se je z 

razglasitvijo papeža Frančiška 

začelo tudi Leto družine Amoris 

Laetitiae, ki se bo zaključilo s 

svetovnim srečanjem družin v 

Rimu junija 2022. 

Obenem smo tudi v letu sv. Jožefa, 

ki se je začelo 8. decembra 2020. 

Na Uradu za družino SŠK so zato 

sklenili, da na praznik sv. jožefa, 

19. marca, ob 20.00 v cerkvi sv. 

Jožefa v Ljubljani slovesno 

odprejo teden družine in 

hkrati  Leto družine.  

V Tednu družine želimo približati 

cilje in namen Leta družine. 

Predstavniki različnih področij 

družinske pastorale bodo podali 

kratke predstavitve dela z zakonci, 

starši, družinami, pari v pripravi na 

zakon, ločenimi, ostarelimi in 

mladimi ... Predstavitve bodo 

podane kot informacija, kdo vse 

deluje v naši Cerkvi, in kot vabilo, 

kam se verni lahko vključijo. 

Upamo lahko, da bo to tudi 

spodbudilo k nastanku še kakšnih 

   

   



skupin na župnijski ali škofijski 

ravni.  Posnetek slovesnosti bo 

mogoče videti skozi celotno leto.  

Podariti življenje 

Marec je mesec praznovanj 

materinstva, starševstva. 

Družine. Kaj pa, ko ne gre vse po 

željah in načrtih? Kako se 

soočajo pari z dejstvom, da 

otroka v njihovem življenju ne 

bo? Neplodnost postaja vse večji 

problem. V izogib tabuiziranju 

tematike se je o tem treba 

pogovarjati. Marija Martinčič 

Bauman je o svoji preizkušnji 

napisala knjigo “Moji IVF 

otroci”, zaradi katere bolje 

razumemo stiske parov, ki kljub 

naravnim oviram želijo biti del 

porajajočega se novega življenja.  

MOLITEV OB KONCU DNE 
Hvala Ti Gospod za še en dan 

preživet Tebi v slavo. 

Hvala za kruh, ki si mi ga danes dal in 

za vse s čemer vzdržujem svoje 

življenje. Hvala za vse dobro, ki Si mi 

ga danes izkazal za izkušnje skozi 

katere si me vodil. 

Hvala Ti, za pomoč, katero si mi pri 

delu 

in v življenju ponudil, hvala. 
Tudi za vse ljudi, ki jih srečujem, 

za vse s katerimi delim težave 

preteklega dne, za vse hvala. 

V Tvoje roke, Gospod predajam 

svojega duha. Ti si me odkupil, 

Gospod, moj zvesti Bog, Tebi 

podarjam svoje spanje 

in vsak trenutek noči, ki je pred 

menoj. 

Prosim Te, da bediš nad menoj, 

da me ščitiš, braniš in varuješ 

medtem, ko spim, da se lahko v miru 

odpočijem. 

Zato se dajem v Tvoje Presveto Srce 

in pod plašč Matere Marije, da me s 

Teboj spravi, Tebi priporoči, Tebi 

izroči. 

Tvoji sveti angeli naj bodo ob meni 

in naj me nocoj varujejo in tudi Tvoj 

blagoslov naj bo nad menoj. 

Podeli Gospod mirno noč in lepe 

sanje, da se lahko dobro odpočijemo 

in jutri bolj zavedno sprejmemo 

Tvojo voljo in Tvoj sveti blagoslov naj 

spremlja 

mojo družino, moje sorodnike, 

prijatelje in vse ljudi tega sveta. 

Amen. 

https://www.zalozba5ka.com/moji-ivf-otroci-marija-martincic-bauman-2/
https://www.zalozba5ka.com/moji-ivf-otroci-marija-martincic-bauman-2/


KAKO BO LETOS S PRAZNOVANJEM 
CVETNE NEDELJE, VELIKEGA TEDNA 

in VELIKE NOČI? 
Pred nami so prazniki naše vere, naši 
največji prazniki. Če smo lansko leto 
bili ‘prisiljeni’ vse praznike obhajati v 
krogu svoje družine, so letošnje 
razmere vsaj nekoliko boljše (vsaj za 
zdaj). Trenutno se nas lahko zunaj 
cerkvenih prostorov zbere do 10 ljudi 
(oz.gospodinjstev). V cerkvah ostaja 
direktiva - 1 oseba oz.gospodinjstvo 
na 30 m2 površine. Kako ob takih 
predpisih najlepše in najbolje 
obeležiti naše praznike velike noči??? 
Vsak župnik bo to uredil na sebi 
primeren način ob sodelovanju 
laikov, ki mu bodo pri tem pomagali. 
 

Kako bo pri nas v župnijah PZD? 

Na cvetno soboto ste povabljeni, 

da preko popoldneva prinesete svoje 
snope (pegle, butare) v svojo farno 
cerkev, jih označite s svojim priimkom 
oz.hišnim imenom, jo oddate na 
primerno mesto.  
V nedeljo jih bo župnik blagoslovil 
pri sveti maši,(glej razpored sv.maš) kjer 
pa bo lahko navzočih le določeno 
število vernikov. Ostali boste pač po 
maši oz.popoldne prišli iskati svojo 
butaro ter jo odnesli na svoj dom. 
Blagoslov snopov bo tudi v soboto ob 
17.00 v Šentjanžu in ob 18.30 v 
Dravogradu.  
Na veliki četrtek bodo maše velikega 
četrtka v Črnečah in v Dravogradu. Na 
veliki petek bomo pri Sv.križu kot 

vsako leto, le da z omejenim številom 
navzočih. Na veliko soboto pa bo sila 
pestro in zelo drugače kot smo 
navajeni.  
Kako bodo potekali jutranji blagoslovi 
ognja in predvsem blagoslovi 
jedil?...več z razporedom in 
časovnikom zapišemo v prihodnji 
številki. Bodite pozorni. Bo napisano 
tudi na našem portalu www.jagnje.si  

 Velikonočno spoved bo možno 

opraviti ob predhodni najavi, 

nekaj pred večerno mašo, nekaj 

po njej in sicer v prihajajočem 

tednu družine.  

RADIJSKI MISIJON 

bo letos od 21. do 27. marca. 

Zelo vabim, da se vključite. V 

prejšnji številki je bilo 

podrobnejše povabilo. 

 

»Domača naloga« v tem 

tednu: 
V tem tednu se spomnim očetov 

in dedkov, živih in pokojnih. 

Zanje molim k svetemu Jožefu. 

Verouk bo potekal še naprej po 

Zoomu za birmance Dravograd in s 

pošiljanjem e-nalog na meile nižjim 

stopnjam verouka. Nekateri radi 

sodelujejo, spet drugi nikoli. Žal.   

 

http://www.jagnje.si/

