
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd 

                         od 27.marca do 6.aprila 2022 
  

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              
 

Ponedeljek 
28.marec  

18.00  
18.30 

Č – † PEPI EPŠEK    
D – † ANICA VUZEM – 5.obl. in STANKO VUZEM           

 

Torek 
29.marec    

17.00
18.00
18.30  

L – † JULIJANA JAMER    
Č –  V ZAHVALO 
D – † ŠTEFAN PŠENIČNIK         

Sreda 
30. marec  

7.30 
18.00  

D – † DOLINŠKOVI   
Č – † RENATA KRESNIK in KRESNIKOVI   

Četrtek 
31.marec   

četrtek pred 
1.petkom 

18.00 
18.00
18.30  

Č – † PEPI EPŠEK  
D –molitvena ura za duhovne poklice 
D – † DRAGO PISTOTNIK – osmina / ZA DUHOVNE POKLICE 

Petek 
1.april  

Prvi petek  

9.30 
17.00
18.30 

Križ – † METOD in očeta ALBERT KOTNIK  / križev pot pred mašo 
L – † MARIJA, MIHA in JOŽICA PŠENIČNIK   
D – † LUDVIK RUDOLF – 30.dan    

Sobota 
2.april 

  

11.00 
 18.30 

L – † ZDRAVKO SMREČNIK   
D – večerna nedeljska maša: † LJUDMILA PEŠL – 5.obl. 
                                    † IVAN PUŠPAN in oče VALENTIN in mama ANA     
pred mašo križev pot – pripravijo bralci božje besede                    

  

PETA 
POSTNA 
NEDELJA   

3.april 
 'črna nedelja'

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 
15.00 

Č – † starši: INGA in PAVEL KOTNIK      
ŠT – † AMALIJA BLIMEN in SOR. - r   
ŠP – † ERIKA RAVLAN   
D – † MARIJA KALIŠNIK  (90.r.d.)  - križev pot vodijo  Karitas sodelavci 

L – † brat ŠTEFAN, sestri JOŽICA in MARIJA in KLEDROVI starši          
O – † IVANKA OČKO 
Postni pohod s križem - okolica sv.Križa nad Dravogradom             

               MISEL:  
Izgubljeni sin je ravno po 

svojih grehih in slabostih spoznal in 

doživel očetovo dobroto in usmiljenje.  

Če ne bi nikoli grešil, ne bi vedel, kaj 

pomeni odpuščanje.  

Kdo izmed nas lahko zatrdi, 

da je bil v svojem življenju vedno zvest 

Bogu in njegovim zapovedim? 

Kdo izmed nas ni zapravljal 

svojih talentov in sposobnosti? 

Kdo izmed nas ne bi želel, da 

bi bil Bog z njim usmiljen? Saj nam je 

vsem bolj potrebno božje  

usmiljenje kot pa božja pravičnost. 
 

 

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

mailto:igor.g@rkc


Številka 13    27.marec 2022 
 

ČETRTA POSTNA NEDELJA 
Njegov oče je prišel ven 

 in mu prigovarjal.  
On pa je očetu odgovóril:  

›Glej, toliko let ti služim in nikoli 
 nisem prestopil tvojega ukaza, 
pa mi še nikoli nisi dal kozliča, 

 da bi se poveselil  
s svojimi prijatelji.  

Ko pa je prišel ta tvoj sin,  
ki je z vlačugami potratil  

tvoje premoženje,  
si mu zaklal pitano tele.‹  
On pa je rekel: ›Otrok,  

ti si vedno pri meni in vse,  
kar je moje, je tvoje.  

Vzradostiti in poveseliti  
pa se je bilo treba, ker je bil ta, tvoj 

brat, mrtev in je ožível,  
ker je bil izgubljen  

in je najden.‹« 

(Lk 13,28–32) 

 

ODPUŠČANJE 
 

Najdragocenejše darilo, ki ga lahko 
pripravimo človeku, je, da mu 
odpustimo. 

Nobena obdaritev ni mogočnejša od 
iskrenega odpuščanja. 
Običajen dar človeških rok zahteva 
sredstva in voljo, da drugega 
razveselimo, odpuščanje pa 
pripravljenost, da izničimo krivdo 
bližnjega. 

   

   

 



Hudo vračamo z dobrim, čeprav je 
zahtevno. 
Zadolženost preoblikujemo v 
nezadolženost. 
Ponujamo bratsko in sestrsko 
ljubezen, ki ni zaslužena, a gradi 
večnost. 
Komur so namreč dolgovi odpuščeni, 
zadiha brez bremena. 
Vrnjeno mu je dostojanstvo 
neoporečnega človeka. 
Znova zmore v sebi vzpostaviti Božjo 
podobo. 
Odpuščanje je torej dar, ki 
razveseljuje in razbremenjuje po volji 
nebes. 
Jezusova daritev na križu ne bi imela 
smisla, ko ne bi služila odpuščanju 
grehov človeštva. 
Šele Božje odpuščanje, čeprav do 
skrajnosti boleče, nas je moglo oprati 
vseh grehov in nas potrditi v Božjem 
posinovljenju. 
Tako je odpuščanje v svojem bistvu 
podaritev življenja. 
Je želja, da bi padli človek, ki se je 
pregrešil zoper bližnjega, našel v sebi 
mir in moč, da bi tudi sam zmogel 
odpuščati drugim. 
Da bi pričal za žlahtnost te edinstvene 
ponudbe. 
Z odpuščanjem namreč rešujemo 
drugega zemeljskih tegob. 
Smo posredovalci nauka, ki izhaja iz 
Božjega načrta, iz pomena trajne 
resnice.  

Po: P.  Millonig, Zasidran v veri 

 

Pohlepni Teo 
 

Teo je bil pohlepen človek. Nikoli mu 

ni bilo dovolj denarja in stvari. S 

sosedi se je stalno prepiral zaradi 

tega. Nekega dne je eden njegovih 

sovražnikov sklenil, da ga bo uničil. 

Zvijačno mu je poklonil zlato ribico v 

stekleni posodi. Rekel mu je: »Teo, 

ko bo ta ribica zrasla do naravne 

velikosti in poginila naravne smrti, se 

bo spremenila v čisto zlato. Postal boš 

bogat bolj, kot si kdajkoli sanjal.« 

Nenasiten pohlep je Tea tako prevzel, 

da je verjel v zgodbo o zlati ribici. Pa 

ne samo to, bil je zelo vesel in 

hvaležen svojim sovražnikom. Ribico 

je nesel domov in jo imel v majhni 

posodi. Skrbno jo je hranil in, kakor si 

je želel, je ribica rasla in rasla dokler 

ni bila prevelika za posodo. Veliko je 

porabil, da je zgradil ribnik za ribico, 

potem pa še majhno jezerce. Ves čas 

je sanjal o dnevu, ko bo dobil zlato. 

Čez več let je vse svoje dneve 

zapravil s krmljenjem ribice, ki je še 

vedno rasla. Želel si je, da bi že 

poginila, da bi postal bogat. Končno 

je Teo obubožan in star umrl prej kot 

ribica. 

vprašanja za premislek: 

1. Ali pomeni denar blagoslov ali 

prekletstvo? Zakaj? 

2. Ali je denar nevaren? Katere so 

njegove nevarnosti? 

3. Ali more biti pohlepen človek 

srečen? 

4. Kako postati neodvisen od denarja, 

zakaj pademo pod njegov vpliv?  

 



OZNANILA 

 

POMOČ UKRAJINCEM -Karitas, tam 
ko so predali za verski tisk in 
Studenec je predal z napisom Darovi 
za Ukrajino: kjer lahko oddaste svoj 
dar za nesrečne Ukrajince. Z darom 
bomo pokazali, da smo usmiljenega 
srca. Zbrani znesek bom tedensko 
nakazal na Slovensko Karitas, o zbrani 
vsoti pa vas bom sproti obveščal v 
tem glasilu. 
V cerkvi na pultu najdete tudi položnice 
za finančno pomoč prek Karitas.  

 
POSTNO SPOVEDOVANJE 

Preko tedna boste imeli pred mašo v 
Dravogradu priložnost za sveto 
spoved (3/4 ure pred mašo/. Zato jo 
izkoristite. Ob nedeljah je res malo 
težje, ker si maše sledijo ena za 
drugo, pa je težje še spovedovati tik 
pred mašo. 
V času pred veliko nočjo ne bomo 
imeli skupne priprave na spoved, kot 
je bila pred božičem. 
Priložnost za sveto spoved pa boste 
imeli tudi ob petkih pri Sv.Križu od 
8.00 ure dalje do konca maše. 
Posebej pa seveda na cvetni petek. 
------------------------------------------------ 
Župnijska Karitas Šentjanž vabi k 
nakupu njihovih snopov, butar, peglov 
na cvetno nedeljo. 
Praznovanje cvetne nedelje pri 
Sv.Petru na Otiškem vrhu bo ob 9.30. 
Vabljeni k praznovanju!   
Tudi Karitas Dravograd bo imela v 
ponudbi snope, ki jih bomo na samo 
cvetno nedeljo blagoslovili. 

 

17. Radijski misijon na Radiu 
Ognjišče - HODIMO SKUPAJ.  
Radijski misijon bo od 3. do 9. 
aprila 2022. S svojimi razmišljanji 
v osrednjih dnevnih govorih 

(ob 17.00) bodo sodelovali: 
nadškof Alojzij Cvikl, s. Rebeka 
Kenda, škof Andrej Saje, br. Miran 
Špelič, Tomaž Kete, Slavko Rebec 
in škof Maksimilijan Matjaž. 
V kratkih govorih, svetovalnici in 
pogovorih bodo sodelovali še 
drugi duhovniki, redovniki, 
redovnice in laiki. 
Vsak dan bosta misijonska govora 
ob 10.15 in 17.00. Ponovitev bo 
vsak večer med 22. in 24. uro. 
Posnetki bodo na voljo tudi v 

radijskem arhivu na spletni strani 
Radia Ognjišče. V času misijona 
bo od ponedeljka do sobote sveta 
maša ob 19.00. Vsak večer 
ob 20.00 bo pogovorni večer, v 
katerem bodo lahko sodelovali 
poslušalci. 

 
Ob pogrebu + PISTOTNIK DRAGO-ta 
so za maše darovali: molitvena skupina 

Dravograd; sosedje iz Viške ceste; 
--------------------------------------------------------------------- 

Ob pogrebu + MARIJE BELINA iz 
Goriškega vrha so za maše darovali: 
Ivica z družino in Lojzi – 2 maši, Salačnikovi – 

1 maša. 
Zbrani darovi pri pogrebni maši 32 €.  
Hvala vsem za svete maše in darove za cerkev.   
 

Za konec pa še to: 
   MAMA PRIPOVEDUJE: V veliki cerkvi, 

kjer se vse sliši, sem pred mašo pokleknila k 

spovedi. Slišala sem, kako je moj leto in pol 

star sin v cerkvi glasno rekel: »Mama je bila 

poledna!« 


