
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd 

                         od 20.marca do 27.marca 2022 
  

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 –r  
        † VIKTOR LEVOVNIK in mama TEREZIJA –r  
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 
Postni pohod s križem okrog cerkve Sv.Petra na Kronski gori                 

 

Ponedeljek 
21.marec  

17.00  
18.30 

L – † ZDRAVKO SMREČNIK   
D – † IVAN in DRAGO ŽGANEC in KUPLENOVI          

 

Torek 
22.marec    

9.00 
17.00
18.30  

Dom Črneče – PO NAMENU 
L – † ALOJZ BRUMNIK - osmina   
D – † ŠTEFANIJA PEČNIK         

Sreda 
23. marec  

7.30 
17.00 
18.00  

D – † JANKO BOŽIČ  
L – † MIHA ULCEJ in JAKLNOVI    
Č – † EMERIK HANC  

Četrtek 
24.marec   

18.00 
18.30  

Č – † MINKA, FERDO in MARIJA BLAZNIK 
D – † KLARA ŠAJHER        

Petek 
25.marec  

GOSPODOVO 
OZNANJENJE 

 
9.30 

16.00
17.00
18.30 

Sklep tedna družine 
Križ – † PEPI EPŠEK  / pred mašo molitev križevega pota 
ŠP – † AVGUŠTIN VRHOVNIK - osmina 
L – † ZDRAVKO SMREČNIK  
D – † MARICA OŠLOVNIK    

Sobota 
26.marec 

  

11.00 
 18.30 

L – † ANGELA GLINIK – 2.obl.  
D – večerna nedeljska maša: † starši URŠNIK in GNAMUŠEVI    
pred mašo križev pot – pripravijo prvoobhajanci s starši                   

  

ČETRTA 
POSTNA 
NEDELJA   

27.marec 

8.00 
8.00 

 
9.30 
9.30 

11.00 
 

11.00 
15.00 

Č – † PEPI EPŠEK    
ŠT – † DRAGO FILAČ 
       † STANKO KAŠMAN  
ŠP – † VIKTOR OŠLOVNIK  
D – † FRANC KRAUS / križev pot pred mašo vodijo starši družinskega verouka  

Strojna: – † MARIJA in JANEZ KERT in pri hiši pomrli /sinodalno romanje  

                                                                                                        Libeličanov na Strojno/          
O – † FRANC KANONIK – 15.obl. in rajni pri hiši  
Postni pohod s križem od Lahovčeve kapele na Vratih do cerkve sv.Magdalene              

               MISEL:  Jezus se ni 

spuščal v debate, zakaj se je zgodila nesreča, 
kdo je bil kriv, kdo je zagrešil, temveč jim je 
rekel, naj se raje vsak vpraša:  Ali bi bil 
jaz osebno pripravljen na smrt, če bi se meni 
kaj takšnega pripetilo? Vsaka nesreča, v kateri 
nismo neposredno prizadeti, nam lahko pove, 

da še živimo, da še imamo čas. Vendar je ta 
čas omejen. Ali se zavedamo, da je naš čas 
omejen? Se zavedamo, da bo Gospod nekoč 
vprašal po naših sadovih? 
 

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

mailto:igor.g@rkc


Številka 12    20.marec 2022 
 

TRETJA POSTNA NEDELJA 
 

In povedal je tole priliko:  
»Nekdo je imel v svojem vinogradu 

zasajeno smokvo.  
Prišel je iskat sad na njej,  

pa ga ni našel.  
Rekel je  

svojemu vinogradniku:  
›Glej, tri leta je že,  

kar hodim iskat sad  
na tej smokvi,  

pa ga ne najdem.  
Posekaj jo, 

 čemú izčrpava zemljo?‹  
Ta pa mu je odgovóril:  

›Gospod, pústi jo še letos,  
da jo okopljem in ji 

pognojim. Morda bo 
napósled  

obrodila sad;  
če pa ne, jo boš 

posekal.‹« 
(Lk 13,6–9) 

 
 

                                                                                                                               
  

 

 

 
 

TEDEN DRUŽINE 
Družina, ki je Cerkev v malem, doživlja 

svojo pripravo na veliko noč predvsem 

v domačem krogu. Postni čas je ena od 

najlepših priložnosti za družinsko 

bogoslužje, za prenašanje vsakdanjega 

življenja v svet vere in sveta vere v 

življenje. Poleg odlomkov o Jezusovem 

trpljenju, ki so v evangeliju tako 

zgovorni, je morda najbolj značilen 

odlomek o Jezusovih skušnjavah v 

puščavi. Ali ni sodobna družina 

velikokrat odpeljana v duhovno 

puščavo in tam na mnogotere načine 

skušana? Kje naj najde odgovor in 

rešitev iz njih, če ne prav ob Jezusovem 

zgledu!  
                                                                    Po: V. Vider, Z očmi zakoncev        

   

   

 



Za mnoge je danes ljubezen malo več 
kot toplo čustvo ali fizična privlačnost. 
Te danosti imajo svoje mesto. Prava 
ljubezen pa – ljubezen, ki vztraja in se 
poglablja ter zadovolji človeško srce 
za vse življenje – raste iz tega, kar 
damo drugim, in ne iz tega, kar 
vzamemo zase. Gospod Jezus Kristus 
je umrl na križu za naše odrešenje. 
Takšna radikalna, osvobajajoča moč 
opustiti svoje pravice in dati samega 
sebe drugim, je rdeča nit, ki združuje 
ves katoliški nauk o zakonu in družini. 
Pristni katoliški nauk o zakonu in 
družini ločuje pravo ljubezen od vseh 
ponaredkov. 
 
»S pomočjo premišljevanja Jezusove 
prebodene strani lahko razumemo … 
Bog je ljubezen. Tam je, da lahko 
premišljujemo o tej resnici. Tam se 
mora začeti naša definicija ljubezni. S 
tem premišljevanjem kristjan odkrije 
pot, po kateri se morata gibati njegovo 
življenje in ljubezen.« (Benedikt XVI.) 

Postna zgodba: Padec 

Mlad duhovnik bi moral pridigati v 

ječi. Več dni je iskal primerne 

besede, ki bi naj omehčale trda 

srca ujetnikov. 

Ko je stopil v dvorano, so ga jetniki 

hladno in posmehljivo opazovali. S 

tiho molitvijo za božjo pomoč je 

duhovnik stopal proti prižnici. Na 

predzadnji stopnici se je spotaknil 

in padel ter se skotalil po tleh. Po 

dvorani se je razlegel smeh. 

Nekaj trenutkov je bit duhovnik 

kot ohromel od bolečine. Nato je 

skočil pokonci, se povzpel na 

prižnico in se smeje obrnil h 

kaznjencem: 

“Možje! Prav zato sem prišel: hotel 

sem vam pokazati, da je treba 

vedno, kadar padeš, tudi vstati!” 
  
Za razmislek 

 Jezus je trikrat padel pod 
križem in trikrat vstal. 

 Kaj so moji padci? Za kaj 
vse se lahko v postnem 
času še posebej 
potrudim? 
  



 

TEDEN DRUŽINE 

od sobote, 19., do petka, 25. 3., 
Letos se bomo od sobote naprej vsak 
večer po vsej domovini povezali na 
daljavo, Zoom ali YouTube. Vključite se v 
to veliko mrežo molitve. Vsak dan bo v 
živo molil desetko eden od slovenskih 
škofov, skupaj bomo zapeli in vsak dan se 
bo kratko predstavila ena od dejavnosti, 
ki se pri nas trudijo za evange-lizacijo 
družinskega življenja in so morda 
premalo poznane. 
https://zoom.us/j/96097073697?pwd=T
npkMUlYeWhWcXlzcWlMV1hyZkFadz
09#success 
 
19. 3.: MOŠKE SKUPINE – Očetje v 
družini, LJ nadškof Stanislav Zore; 
 
20. 3.: ZAVOD ŽIVIM – Za življenje, 
MS škof Peter Štumpf; 
 
21. 3.: SKUPNOST SRCE – 
Očetovstvo in materinstvo v ranjenih 
družinah, CE škof Milan Matjaž; 
 
22. 3.: DRUŽINSKA KATEHEZA –Po 
starših Bog skrbi za svoje male in tudi 
malo večje otroke, ZAMEJCI, škof 
Peter Štumpf; 
 
23. 3.: DRUŽINA IN ŽIVLJENJE – Srce 
družine, NM škof Andrej Saje; 
 
24. 3.: ZAVOD ISKRENI – Poklicanost 
in družinsko življenje, KP škof Jurij 
Bizjak; 
 
25. 3.: ŽENE – Razločevanje v 
vsakdanjem življenju, MB nadškof 
Alojzij Cvikl. 
  

MOLIMO ZA UKRAJINO 
Še posebej obnovimo molitev k 

nadangelu Mihaelu. Prav on je 

namreč zavetnik Kijeva in Ukrajine. 

Ta molitev ustavlja zahrbtno moč zla. 

Sveti nadangel Mihael, 
brani nas v boju. 

Bodi nam v pomoč proti zlobi 
in zalezovanju hudobnega duha. 

Ponižno prosimo, naj ga           
Bog ukroti. 

Ti pa, vodnik nebeške vojske, 
Satana in druge hudobne 

duhove, 
ki blodijo po svetu                      

v pogubo duš, 
z Božjo močjo v pekel pahni! 

Amen. 

Ob pogrebu + VRHOVNIK 
AVGUŠTIN-a  iz Otiškega vrha so 
darovali za svete maše: 2 maši: 
Rezka in Lenka z druž.; družina Cofl, 
Brdnikovi; 
1 mašo: Branko in Ida Uršnik; Bernarda 
Javornik z družino; Zofka in Toni 
Žvikart; sestra Cilka in Toni Breg; 
Nataša in Slavko Jurko; družina 
Ošlovnik-Štruc; Sandi in Krista Berdnik; 
Krista in Hinko–Jugovi;  
 Zbranih darov pri maši je bilo 282 €. 
  Hvala vsem za svete maše in darove za cerkev.   
 

Za konec pa še to: 
 V MESTU – Psa z dežele sta prvič 

zašla v mesto. Ob robu ulice sta 

zagledala parkirne ure in prvi je 

potožil drugemu: »Joj, so grozni ti 

meščani. Posekali so drevesa in 

postavili te blagajne, da moraš 

plačati, če hočeš lulati!«  

https://skofija-koper.si/teden-druzine-2022
https://zoom.us/j/96097073697?pwd=TnpkMUlYeWhWcXlzcWlMV1hyZkFadz09
https://youtu.be/Ua8v-a9h640
https://zoom.us/j/96097073697?pwd=TnpkMUlYeWhWcXlzcWlMV1hyZkFadz09#success
https://zoom.us/j/96097073697?pwd=TnpkMUlYeWhWcXlzcWlMV1hyZkFadz09#success
https://zoom.us/j/96097073697?pwd=TnpkMUlYeWhWcXlzcWlMV1hyZkFadz09#success

