MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 28.marca do 4.aprila 2021
CVETNA
NEDELJA

8.00
8.00
9.30

28.marec

Pri mašah
blagoslov
zelenja, snopov

Ponedeljek
29.marec

Torek
30.marec

Sreda
31.marec

9.30
11.00
11.00
18.00
18.30
18.00
18.30
7.30
18.00

Preden Jezus odide v smrt, človeštvu podari svoje darove: zapoved ljubezni (letos ne
sv. mašo in duhovniški poklic.
V globoki hvaležnosti prejmimo kruh močnih.
Po sv. maši prenesemo Najsvetejše v ječo, kjer bo izpostavljeno v češčenje.

Četrtek

bo obreda umivanja nog),

1.april

Veliki četrtek

Petek

18.00
18.30
18.30

2. april

Sobota
3. april
VELIKA SOBOTA

Gospodovega
vstajenja
4.april

Č – † KRIŠTANOVA mama
D – † FERDO GNAMUŠ
SK – PRI SV. KRIŽU OBREDI VELIKEGA PETKA
Pri bogoslužju Božje besede bomo razmišljali o smislu trpljenja in njegovem
odrešilnem poslanstvu. Pri odkrivanju križa bomo izkazali naše spoštovanje in
hvaležnost Križanemu, ki nas je odrešil. Pri evharističnem bogoslužju bomo prejeli
obhajilo. Vabljeni predstavniki vseh župnij PZD k obredom.
Spomin Jezusovega ležanja v grobu. Zato kristjani obiskujemo božji grob /dar za
božji grob v Jeruzalemu/
Jutranji blagoslovi ognja po razporedu (glej razpored na naslednji strani)
Ponesite ogenj na domove, da bo sijaj velikonočne svetlobe objel tudi vaše družine.
Blagoslov jedil po razporedu (glej naslednjo stran) Zvečer se pričenja obred
velike sobote. Najprej je blagoslov ognja, nato prižgemo velikonočno svečo in z
velikonočno hvalnico počastimo Kristusovo luč., nato sv.maša:

Veliki petek

VELIKA NOČ

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
Č – † ANTON in KRISTINA ČEVNIK
D – † MARICA OŠLOVNIK
Č – † AVGUST in MARJANA VAUČE
D – v čast Lurški Mariji V ZAHVALO
D – POZABLJENI RAJNI
Č – ZA ZDRAVJE, SREČO in DOBER NAMEN

16.00
18.00
18.30
19.30
6.30
7.00
8.00
9.30
9.30
11.00
11.00

L – PO NAMENU
Č – † ŠTEFKA MARKOVIČ
D – † MARIJA PISTOTNIK - osmina
Križ – IVAN PEČOLER
D – ŽIVI IN RAJNI FARANI /vstajenjska procesija po cerkvi/
Č – † BRANKO PLIMON, brat OTO in botra KATICA
ŠT – † DANILO TRETJAK – obl.
ŠP – † FRANC SVETINA – obl.
D – † ANTON ISAK –obl. in SALAČNIKOVI SOR.
L – † BOŠTJAN HAULE in starši ŠTREKELJ
O – † KRESCENCIJA ČERU

VAŽNO OPOZORILO: Če se bodo to nedeljo spremenili odloki glede pandemije
in bo ustavljeno javno življenje in posledično odpovedani cerkveni obredi, boste vse obrede
in maše lahko spremljali po TV, kakor je bilo lansko leto. Tu ne moremo nič pomagati.

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

Številka 13

28. marec 2021

CVETNA NEDELJA
Obhajamo cvetno nedeljo, z njo se začne
veliki teden. Veliki teden je za nas
kristjane največji v letu saj se
spominjamo kako nas je Jezus Kristus
odrešil in premagal smrt. Snopi nosijo
tole sporočilo:

- V snopu so oleseneli deli, to naj
predstavlja tvoje križe v življenju. Pomisli
kateri so tvoji križi in težave?
- Iz olesenelega dela raste zelenje, to
predstavlja vse kar je živo, živahno in te
navdihuje. Kaj je tisto živo v tvojem
življenju?
- Na snope obesimo okrasne trakce, to
naj predstavlja tvoj pozdrav Jezusu, ki
prihaja v tvoje življenje, tvoje mesto,
tvojo družino.
- Snop se bo čez čas posušil, to naj
predstavlja stvari za katere meniš, da v
tvojem življenju niso pomembne in je ali
pa bo čas, da jih izločiš, saj ne sodijo v
tvoje življenje.

- Snop držimo v rokah in se vprašajmo,
kaj bi mu še radi povedali.

Slavimo te s palmovim zelenjem,
pojemo ti hvalnice,
v trumah hodimo za teboj,
pričakujoč, da nas nekoč
pokličeš iz groba
kakor prijatelja Lazarja.
Osličji mladič, na katerem jezdiš,
se oglaša z mehkim glasom.
Jeruzalem je ves prazničen
in ne sluti velikega petka.
Bodi zahvaljen,
da smemo biti ob tebi
in ti vzklikati: Hozana!
Po: Molimo s Cerkvijo, B-2, IV/2

KRIŽANI JEZUS –
molitev za veliki teden
Križani Jezus, vsi nas lahko prevarajo,
zapustijo, razočarajo,
edini ti nas ne razočaraš nikoli!
Dopustil si, da so te naše roke kruto
pribile na križ, da bi nam dopovedal, da

je tvoja ljubezen resnična, iskrena,
nepreklicna.
Križani Jezus, oči naših prednikov so te
iskale v napornih dneh njihovega
življenja in so v tebi našle tolažbo in mir.
Oči naših staršev so videle tvoje rane
in so začutile moč Božje ljubezni,
ki se ne postara in ne ovene.
Naše oči so videle tvoje pribite roke,
pa vendar zmožne podarjati svobodo;
vidijo tvoje noge, pribite na les,
pa vendar zmožne hoditi in omogočati, da
hodimo;
vidijo tvoje srce, s sulico prebodeno,
pa vendar vedno podarja odpuščanje, ki
odrešuje.
Križani Jezus, konec je utvare o sreči
brez Boga.
Vračamo se k tebi, edino upanje in
odrešenik, edina radost in edina resnica,
ki poteši srce in daje smisel in
dostojanstvo življenju nas vseh.
Križani Jezus, usmili se nas, grešnikov!
Angelo Comastri, Zakladnica molitve

Pomembno obvestilo:
Od petka, 26. marca, so
dovoljena bogoslužja
na prostem
Kakor določa novela Odloka o začasni
omejitvi kolektivnega uresničevanja
verske svobode v Republiki Sloveniji, bo
le-ta začela veljati v petek, 26. marca
2021, in bo predvidoma (če ne bo kako
drugače
razveljavljena)
veljala in se
uporabljala do petka, 2. aprila 2021.
Dovoljena so bogoslužja na prostem, pri
čemer je potrebno zagotoviti najmanj 10
kvadratnih metrov prostora na enega
udeleženca (oz. za vse udeležence iz istega
gospodinjstva).

Če se lahko na prostem zagotovi
minimalno dva metra varnostne razdalje
med udeleženci oz. med člani različnih
gospodinjstev, uporaba mask ni nujno
potrebna, še vedno pa je priporočljiva
glede na slabe epidemiološke razmere.
Za naše župnije to pomeni, da bomo
lahko opravili nameravane blagoslove
jedil in še zjutraj blagoslove ognja po
razporedu ob upoštevanju navodil NiJZ.
Prosim, držite se ukrepov, da enkrat za
vselej končamo to epidemijo, ki nam že
para živce in jemlje dobro voljo,
spoštujmo omejitve našega verskega
življenja, saj so neizogiben napor, da
lahko obvarujemo sebe in svoje bližnje
pred okužbo.

RAZPORED DOGAJANJ V
VELIKEM TEDNU –vključno z
Veliko nočjo 2021
Veliki četrtek: obredi velikega četrtka z
večerno mašo /glej razpored slovesnosti/
Veliki petek: glej razpored obredov
velikega petka pri cerkvi Sv.Križa nad
Dravogradom

Ogenj Jezusove ljubezni in njegovega
vstajenja naj zagori v naših srcih v teh
dnevih
praznikov
velike
noči.
ALELUJA.

VELIKA SOBOTA:
Blagoslovi ognja:
ob 5.30 v Šempetru
ob 6.00 v Šentjanžu in Libeličah
ob 6.30 v Črnečah
ob 7.00 v Dravogradu
ob 7.30 na Ojstrici

Blagoslovi jedil (velja za Dravograd,
Ojstrico in Šempeter) Blagoslov jedil –
župnik Igor

ob 8.00 – Blažejeva kapela na Viču
(za zahodni del Viča in spodnji del Goriškega vrha)

ob 8.20 – cerkev sv.Lenarta na Viču
(za osrednji Vič)

ob 8.45 – farna cerkev v Dravogradu
(Viška cesta, Koroška cesta, Podgrad)
ob 9.10 – cerkev Sv.Vida (Trg, Podgrad)

ob 9.30 – Žavcerjeva kapela na
Robindvoru (za Robindvor)
ob 10.00 – Škratekova kapela na
Mariborski cesti (Mariborska cesta)
ob 10.30 – Boštjanova cerkev (okoličani)
ob 11.00 – Magdalenska cerkev
(okolica in Velški graben)

ob 11.30 – Lahovčeva kapela na Vratih
ob 12.00 – Črepičeva kapela (Kozji vrh)
ob 12.30 – Junčkova kapela
ob 13.00 – farna cerkev na Ojstrici

ob 15.00 – farna cerkev v Šempetru
ob 15.45 – cerkev sv. Ožbolta na Ot.v.
ob 16.30 – cerkev Sv.Jedrt – (Bukovska vas)
ob 17.00 – farna cerkev v Dravogradu
(kdor ni uspel prej)

Blagoslovi jedil ( velja za Libeliče, Črneče in
Šentjanž). Blagoslov jedil - župnik Franček.

ob 9.00 – Dom starostnikov Črneče
ob 10.00 – Glinikova kapela v Libeličah
ob 10.20 – farna cerkev Libeliče
ob 10.40 – Bučeva kapela
ob 11.00 – Prajzova kapela
ob 11.20 – Janeževa kapela
ob 11.40 – Križanova kapela
ob 12.00 – pri mrliški vežici Črneče
ob 12.20 – farna cerkev v Črnečah
ob 12.40 – pri angelu na Dobravi
ob 13.00 – cerkev Sv.Križa
ob 13.25 – Klančnikova kapela
ob 14.00 – pri mrliški vežici v Šentjanžu
ob 14.15 – dom Sv.Eme (za stanovalce)
ob 14.45 – Škrabecova kapela (pri Orlovi Majdi)
ob 15.20 – farna cerkev v Šentjanžu
Pri blagoslovu upoštevajte varnostno
razdaljo, nosite masko in na 10 m2 stoji
ena oseba (ena družina). Upoštevajte
navodila in bodite hvaležni tudi za takšno
obliko blagoslovov po punktih, kot so
zapisana. Če kje ne bova točna – ne se
razburjati. Boste pa imeli priložnost za
domačo župnijo (oz.župnika) tudi kaj
darovati ob blagoslovu jedil. Že vnaprej
HVALA.
Velikonočnih vstajenjskih procesij NE BO!
OBILJE BLAGOSLOVA IN VESELO
ALELUJO VSEM FARANOM PZD.

(Sv.Duh in Ojstrica)

ob 13.30 – Trije križi (zgornji Goriški vrh)
ob 14.10 – Grajska kapela v Bukovju
(za Mežo in Bukovje)

ob 14.35 – Peharov križ na Otiškem vrhu

OB POGREBU MARIJE PISTOTNIK iz
Dravograda so darovali za sv. mašo:
sosedje iz Viške ceste.
Hvala za sv.mašo.

