
 

  

Posebni postni petek prihodnji petek vabi k Sv.Križu, kjer bo sveta maša ob 9.30, 

nato spravna molitev za različne namene in v raznih oblikah. Z nami bo nadškof 

g.Alojzij Cvikl. Vabljeni.   

Ker je ta dan tudi velik spovedni dan ob radijskem misijonu, vabljeni še toliko 

bolj k tej postni slovesnosti. 
 
 

CVETNA NEDELJA 
V katoliški Cerkvi prihodnjo nedeljo obeležujemo cvetno nedeljo, s katero 

teden dni pred veliko nočjo začenjamo neposredno pripravo na največji 

praznik- Veliko noč. Pred mašo bomo blagoslovili številne zbrane vernike z 

butarami in šopki zelenja in cvetja, blagoslov bodo lepšali cerkveni zbori, nato 

bo sledila svečana sveta maša. 

Po tradiciji naj bi blagoslovljeno 

zelenje raznesli po travnikih in 

njivah, še vedno pa zlasti starejši 

del snopa zataknejo za tramove 

hiš in gospodarskih objektov, da 

bi se zavarovali pred hudim. 

Povabilo velja tudi za druge 

slovesnosti v velikem tednu.  
 

 

 

 
Sv.maše na Cvetno nedeljo bodo po razporedu: 

- v Črnečah in Dravogradu ob 8.00 
- v Šentjanžu, Šempetru ter v Dravogradu ob 9.30. 
- v Libeličah ob 11.00, 
- na Ojstrici ob 11.30.  

Vabljeni v velikem številu k slovesnosti blagoslova zelenja, ki nam je tako dragocen. 
 

Knjižnica Dravograd, torek, 28. marec 2023, ob 18. uri 
Predstavitev knjige Sonje Pungertnik: MISLIŠ RESNO? 

Sonja Pungertnik je po poklicu profesorica defektologije in je vodja Ignacijevega doma 
duhovnosti. Leta 2014 je bila izbrana za Slovenko leta in si prizadeva za enakovredno 

vključevanje slepih in slabovidnih v družbo. Predstavila bo svoj prvenec, roman z 
naslovom Misliš resno?, ki na privlačen način odstira pogled v življenje in doživljanje 

slepih in brez zadržkov govori o predsodkih in stereotipih ter nevsiljivo 

sporoča, kakšen naj bo oziroma naj ne bo odnos videčih do slepih  



    Številka 13    26.marec 2023 
 

   Radijski misijon na 

Radiu Ognjišče 2023: Ko se 

temelji reda podirajo – Kaj 

more storiti pravični?  
(Ps 11, 3) 
  

Radijski misijon bo na Radiu 

Ognjišče od 26. marca do 1. aprila 

2023. S svojimi razmišljanji v 

osrednjih dnevnih govorih (ob 

17.00) bo sodeloval nadškof 

msgr. dr. Marjan Turnšek. 

V kratkih pričevanjih, 

svetovalnici in pogovorih, bodo 

sodelovali tudi drugi duhovniki, 

redovniki, redovnice in laiki. 

Misijonski nagovori bodo vsak 

dan ob 11.15 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 radijskega misijona je 

petek, 31. marca, načrtovan kot 

spovedni dan. 

       Postni aranžma družine  Pirnat /prvoobhajanka Alja/

https://radio.ognjisce.si/
https://radio.ognjisce.si/


 

                   PREBUDI NAS 

 

Živi Bog! 

Iz spanja gotovosti 

prebudi nas. 

Iz smrti ljubezni 

prebudi nas, 

iz lene miselnosti 

prebudi nas, 

iz spanja samozadostnosti 

prebudi nas, 

iz smrti upanja 

prebudi nas, 

iz suhote domišljije 

prebudi nas, 

iz spanja čutov 

prebudi nas, 

iz smrti čustev 

prebudi nas, 

iz malenkosti in ozkosti 

prebudi nas. 
Anton Rotzetter 

 
GOST VEČERA: sobota 1.4.2023 
 

Z veseljem sporočamo, da 

bomo v svoji sredi gostili 

spoštovanega in 

priznanega slovenskega 

dramskega igralca, 

Gregorja Čušina.  

Prisluhnili bomo eni od njegovih 

monodram, ki sežejo do srca.  
 

Primerno za vse od 8. razreda 

dalje in vsaj do 99. leta :). 

Iskreno vabljeni!  

 

Vstopnine ni, zaželen pa je 

prostovoljni dar pri izhodu iz 

cerkve. 



 

MAŠNI NAMENI / Pastoralna zveza župnij Dravograd (PZŽD) 

                                          od 26. marca do 2.aprila 2023 
 

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       

 

Ponedeljek 
27.marec  

17.00
18.30   

L –  † MARTINA ZALESNIK KNEZ  
D – † ANICA VUZEM – 6.obl. in STANKO VUZEM       

 

Torek 
28.marec   

16.00 
 18.30 

L – † NEŽKA PEROVNIK - osmina  
D – † MARIJA MONGUS - osmina       

Sreda 
29.marec  

7.30 
18.00 

D –  † KRISTIJAN ČREŠNIK – 1.obl.  
Č – PO NAMENU     

Četrtek 
30.marec   

17.00
18.30 

L – † VLADO OTO, JURIJ in MARIJA ULCEJ ter pri Jaklnu umrli                                 
D – † BRANKO KANCIJAN in V DOBER NAMEN    

Petek 
31.marec 

Cvetni petek 
Spovedni dan   

9.30 
  
 
 

17.00
18.30 

Križ – † CECILIJA ŠTAHER 

          † starši ŠILER in bratje (po maši postno spok. bogoslužje - križev pot)  

Med nami bo g. nadškof g.Alojzij Cvikl in še nekateri duhovniki, ki bodo pripravljeni 
spovedovati.  Vabljeni k sveti spovedi za veliko noč. 
L – † starši KLEDER, bratje in sestre 
D – † ANTON PEČOLER – 1.obl.      

SOBOTA 
1.april 

 Cvetna sobota 

17.00  
18.00
18.30 

Dravograd – gost večera g. Gregor Čušin (glej vabilo) 
Č – † JOŽICA TOVŠAK       
D – nedeljska večer. maša: † ANTON ISAK  in SOR.          

 

 
 

CVETNA 
NEDELJA 

 
 

2.april  
 

 
8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

 
 

9.30 
11.00 
11.30 

Pri vseh mašah bo blagoslov snopov in zelenja 
D – † MILAN PONGRAC / ŽIVI in RAJNI FARANI 
Č – † JOŽE KADIŠ – 25.obl. in č.s. MARIJA                  
ŠT – † VINCENC BREZNIK – 10.obl. in VIKTOR in MARIJA BREZNIK 
ŠP – † FRANC SVETINA – 13.obl. 
        † GUNTER BRUDER in VOŽIČEVI 
        † IVANA in ANDREJ SEKOLONIK 

D –  † MIRKO PEŠL – 10.obl. in JANI ŠKRATEK    
L – † ANGELA GLINIK – 3.obl.  
O – † JOŽE in IVANKA OČKO        

           MISEL NEDELJE :  Jezus se razodeva kot gospodar življenja in smrti. 
Ob Jezusovem čudežu so navzoči spoznali, da so resnične njegove besede, ki jih je 

izrekel Marti v tolažbo: »Jaz sem vstajenje in življenje, kdor vame veruje, vekomaj ne bo umrl!« 
Vedno bližje smo veliki noči. Praznovanje Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja je 

tako tik pred nami. Kristus, ki je življenje, je šel za nas v smrt. To je resnična skrivnost vere! Ker 
je on življenje, ga smrt ni mogla zadržati med mrtvimi.     
 Tako je postal za nas nezlomljivo upanje in nas vabi, da mu sledimo.        (Fr.Kraner)  


