
18. marec: JOŽEF, JEZUSOV REDNIK 
Kakšno vlogo je igral Jožef? Bil je Marijin zaročenec (in nekaj 
najboljšega, kar se ji je lahko zgodilo). Bil je namreč pravičen mož, 
ki je poslušal Boga. Ko je Marija pričakovala otroka, ki je bil od Boga 
in ne Jožefa, je ni zapustil, ampak jo je vzel za ženo. Zaupal je 
Božjemu glasu v sanjah ter skrbel za Jezusa in Marijo. Jožef je bil 
obrtnik. Jezus se je učil od njega in pozneje delal skupaj z njim. 
Jožef je velik svetnik. Pri Bogu bo zate zastavil dobro besedo, če 
boš kdaj potreboval pomoč. 
MAMICA Kadar mamica prepeva, ptičji zbor se oglasi, v meni čudežno odmeva, vse 

zapoje, kar živi. Kadar mamica se smeje, sonce ji v očeh žari, cvetke v srcu zacvetijo, 

ki od sreče mi drhti. Kadar mamica se joka, v meni vlada noč samo, zvezdice so njene 

solze, bolj kot ogenj me peko. 

Skoraj v vseh župnijah imajo v nedeljo 26.3.2023 za mame pripravljeno posebno 

prireditev ob materinskem dnevu, zato vabljeni na te dogodke po naših župnijah. 

Običajno so v okviru svete maše. Vabljeni k udeležbi. 

  

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 Lipovšek 

iz Črne. Vabljeni.   

Na sam cvetni petek bo priložnost za 

sveto spoved, mašo bo vodil g. nadškof 

g.Alojzij Cvikl. VABLJENI. 
 
 

 Kmalu bo več znanega o 
prihodnosti krašenja cerkve v Dravogradu. Jutri zvečer (20.3.)po 

maši vabim na prvo srečanje voditelje skupin, ki bodo vodili v 
prihodnje krašenje cerkve v Dravogradu s svojimi sodelavci.   

 

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.  
 

 



 

    Številka 12    19.marec 2023 
 

  TEDEN DRUŽINE 2023 

Med praznikom sv. Jožefa (19. marca) 
in Gospodovim oznanjenjem (25. 
marca) v Katoliški cerkvi v Sloveniji 
tradicionalno obhajamo teden 
družine. 
 

 
Za teden družine 2023 smo izbrali 
geslo Mir se začne v družini. 
 
 Ker praznik sv. Jožefa letos obhajamo 
že v soboto, 18. marca, se bo na ta 
dan začel tudi program Tedna družine, 
in sicer bo potekal tako: 
Sobota, 18. marec: dogajanje po 

župnijah – 
ogled 



 

videoposnetka v katerem bo najprej 
ob začetku Tedna družine vse 
pozdravil nadškof Stanislav Zore in 
pogovor z Alešem Čerinom. Po 
polurnem predvajanju se ženske in 
otroci poslovijo, možje pa so 
povabljeni, da ostanejo in se v krogu 
pogovorijo o izpostavljeni 
temi. Dogajanje bo seveda v naši 
cerkvi v Dravogradu, kjer je tudi 
sobotna nedeljska maša. 
 
Nedelja, 19. marca: dogajanje po 
župnijah – družinski križev pot v 
naravi.  
Na 4. postno nedeljo družina zase 
organizira družinski križev pot v 
naravi, ki ga pripravijo družine same. 
Tisti, ki vam družina res nekaj pomeni, 
si boste za to molitev vzeli čas.  Če kdo 
nima teksta ga najde na Pridi.com – na 
internetu seveda. 
 
Ponedeljek, 20. marca do petek, 24. 
marca: dogajanje po domovih 
Vsak večer ob 19.45 od ponedeljka do 
petka poteka dvajsetminutno Zoom 
srečanje družin. 
  

 

 

Postimo se soditi druge; odkrijmo 
Kristusa, ki v njih živi. 
Postimo se besed, ki ranijo; 
napolnimo se stavkov, ki 
ozdravljajo. 
Postimo se nezadovoljstva; 
napolnimo se z milostjo. 
Postimo se hitrosti; napolnimo se 
s potrpežljivostjo. 
Postimo se pesimizma; napolnimo 
se z krščanskim upanjem. 
Postimo se skrbi; napolnimo se z 
zaupanjem v Boga. 
Postimo se pritoževanja; 
napolnimo se z občudovanjem 
življenja. 
Postimo se pritiskov, ki ne 
izginejo; napolnimo se z molitvijo, 
ki ne neha. 
Postimo se bridkosti; napolnimo 
se z odpuščanjem. 
Postimo se lastne nezamenljivosti; 
napolnimo se razumeti druge. 
Postimo se tesnobe pridobitništva; 
zavzemimo se za širjenje Božjega 
kraljestva. 
Postimo se obupa; napolnimo se z 
upanjem vere. 
Postimo se slabih misli; napolnimo 
se resnic, ki peljejo k svetosti. 
Postimo se obrekovanja in 
opravljanja, napolnimo se z 
resnico. 
Postimo se vsega kar nas 
oddaljuje o Jezusa; 
napolnimo se vsega kar nas z njim 
zbližuje.

 

  

https://us06web.zoom.us/j/88589111547?pwd=b1piVU01emoxMFh1dVlOelk3aEl2QT09
https://us06web.zoom.us/j/88589111547?pwd=b1piVU01emoxMFh1dVlOelk3aEl2QT09


 

MAŠNI NAMENI / Pastoralna zveza župnij Dravograd (PZŽD) 

                                          od 19. marca do 26. marca 2023 
 

ČETRTA 
POSTNA 
NEDELJA 

 
 

19. marec 

Sredpostna 
nedelja 

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  / ŽIVI in RAJNI FARANI PZŽD   
L – † ŠTEFAN NOVAK, SOR in pri hiši pomrli    

 

Ponedeljek 
20.marec  

 

17.00
18.30   

 

L –  † MARTINA ZALESNIK KNEZ -p.d.Bučeva Tina 
D – † IVAN in DRAGOSLAV ŽGANEC ter rajni KUPLENOVI      

 

Torek 
21.marec   

18.00 
 18.30 

Č – V DOBER NAMEN 
D – † LIDIJA FUCKS – 10.obl. in ZVONKO FUCKS – 10.obl.      

Sreda 
22.marec  

7.30 
18.00 

D –  ŽIVI in RAJNI FARANI PZŽD   
Č – ZA ZDRAVJE in V DOBER NAMEN    

Četrtek 
23.marec   

17.00
18.30 

L – † DRAGO ROŽEJ, spomin na Nejca in SOR.                                
D – † MARIJA KRAJNIK in njen rod   

Petek 
24.marec   

9.30 
17.00
18.00
18.30 

Križ – PO NAMENU  (po maši postno spok. bogoslužje - križev pot)    
L – † MARIJA in JANEZ KERT ter pri Prajzu pomrli 
Č – † starši PLANTEU 
D – † VINCENC PŠENIČNIK – 1.obl.     

SOBOTA 
25.marec 

MARIJINO 
OZNANJENJE 

  
9.00 

10.00  
18.30 

Zaključek tedna družine 
Križ – priprava prvoobhajancev na prvo sveto spoved-Dravograd 
Č – † DOROTEJA STOPORKO – 3.obl. in SOR.     
D – nedeljska večer. maša: † družina KLUG  /križ.pot pred mašo pripravijo 

iz skupine družinskega verouka /         
 

PETA 
POSTNA 
NEDELJA 

Tiha 
nedelja 

 

26. marec 
 

8.00 
8.00 

 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

Č – † IVANKA PLIMON – 11.obl., MAKS in spomin na Nejca                 
ŠT – ŽIVI in RAJNI FARANI vseh župnij PZŽD  

           †  ANTON in ALEŠ GRIBEN – obl. 
ŠP – † FRANC GNAMUŠ – obl. in STANISLAVA GNAMUŠ – obl.  
D –  † FRANC KRAUS - r.d.   
L – † PETER JAMER -25.obl., JULIJANA JAMER – 1.obl. in pri hiši pomrli 
Magdalena - † DANICA SMREČNIK       

           MISEL NEDELJE :   

Človek lahko ima zdrave oči, pa ne vidi nevidnega sveta. To pomeni, da je v 
duhovnem pomenu slep. Evangelij govori o človeku, ki je bil ozdravljen slepote, 
za katero je trpel od rojstva. Naši grehi se rojevajo zaradi različni oblik slepote. 
Zato je trena nenehne prošnje k Bogu, da nam vrne pravi, tudi duhovni pogled 
na vse, posebej na Boga in nase.                     (Fr.Kraner)  


