
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd 

                         od 3.aprila do 10.aprila 2022 
  

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  /sinodalni pogovor ŽPS Ojstrica/ 
Postni pohod s križem - okolica sv.Križa nad Dravogradom             

 

Ponedeljek 
4.april  

17.00  
 

18.30 

Č – KLEMENTINSKA MAŠA ZA + DED'KA V ČAST KRIVIČNEMU PRIJETJU 
NAŠEGA LJUBEGA G. J. KR   
D – † MARIJA BELINA - osmina            

 

Torek 
5.april     

17.00 
 

18.30  

Č – KLEMENTINSKA MAŠA ZA + DED'KA V ČAST KRIVIČNI OBSODBI, KI JO 
JE NAŠ G.J.KR. POTRPEŽLJIVO PRENAŠAL  
D – † VINCENC PŠENIČNIK - osmina  
      † BRANKO VOLŠAK – 1.obl.         

Sreda 
6.april   

7.30 
17.00  

D – † DOLINŠKOVI   
Č – KLEMENTINSKA MAŠA ZA + DED'KA V ČAST KRIVIČNEMU 

ZASMEHOVANJU NAŠEGA G. J. KR.      
Četrtek 

7.april    

17.00 
 

18.30 

Č – KLEMENTINSKA MAŠA ZA + DED'KA V ČAST SVETIM RANAM IN 
BOLEČINAM NAŠEGA LJUBEGA G. J. KR. 

D – † KRISTIJAN ČREŠNIK - osmina  

Petek 
8.april  

  

9.30 
 

18.30 

Križ – spovedovanje pred, med in po maši / križev pot pred mašo 
KLEMENTINSKA MAŠA ZA + DED'KA V ČAST POKOPU NAŠEGA G. J. KR. 

D – † ANTON PEČOLER - osmina     

Sobota 
9.april 

  

9.00 
17.00 

  
18.30 

ŠP – † FRANC GNAMUŠ - osmina 
Č – KLEMENTINSKA MAŠA ZA + DED'KA V ČAST VSTAJENJA  IN 

VNEBOHODA NAŠEGA GOSPODA JEZUSA KRISTUSA †     
D – večerna nedeljska maša: † JANJA VISKOVIĆ          

  

CVETNA 
NEDELJA   

 
Gospodov 

slovesni vhod v 
Jeruzalem 

 
10.april 

 

 
8.00 
8.00 
9.30 

 
9.30 
9.30 

 
11.00 
11.00  

Blagoslov zelenja bo v vseh župnijah pred cerkvijo  
Č – † mama IVANKA –obl., oče MAKS PLIMON in spomin na NEJCA           
D – ŽIVI in RAJNI FARANI    
ŠT – † DANILO TRETJAK – obl. 
        † VINCENC BREZNIK – 9.obl. ter VIKTOR in MARIJA 
ŠP – † GUNTER BRUDER in VOŽIČEVI    
D – † ANTON KALIŠNIK, ALOJZIJA, JANEZ, FRANC, FRANC  
                                  in ZA ZDRAVJE in BOŽJI BLAGOSLOV   
L – † ŠTEFAN NOVAK – 12.obl. in SOR.                         
O – † OŽBEJ SEKOLOVNIK              

               MISEL: Človek lahko 
pokaže svojo resnično plat ravno v odnosu 
do sočloveka. Za tvoj greh gre, za to gre, 
kakšen si ti, kakšen ne bi smel biti in kakšen 
bi moral biti. Kamen, ki ga vihtiš v roki, da bi 
ga zagnal v drugega, ti kliče: Zaženi ga vase! 
Če te že veseli spopadati se s kakšnim 

grehom, se spopadaj s svojim; ta je zate 
življenjskega pomena. V tem grešnem krogu 
se vsi vrtimo in nihče ne more iz njega. 
Najprej poboljšajmo sebe. 

 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor 

Glasenčnik-žpk mod. e- naslov: igor.g@rkc;  

mailto:igor.g@rkc


tel. 041 319 440. 

 
Številka 14        3.april 2022 

 
PETA POSTNA NEDELJA 

Ko pa so ga  
kar naprej spraševali,  

se je vzravnal in jim rekel:  
»Kdor izmed vas je  

brez greha,  
naj prvi vrže kamen vanjo.«  

Nato se je spet sklonil in  
pisal po tleh. Ko so to slišali, 
 so drug za drugim odhajali,  

od najstarejših dalje.  
In ostal je sam  

in žena pred njim.  
Jezus se je vzravnal  

in ji rekel: »Kje so, žena?  
Te ni nihče obsódil?«  

Rekla je: »Nihče, Gospod.«  
In Jezus ji je dejal:  

»Tudi jaz te ne obsojam.  
Pojdi in odslej ne gréši več!« (Jn 8,7–11) 

    

 

Dobri Jezus!  
Tudi moja dejanja so včasih vredna 
obsojanja. Vem, da ti zgolj mirno 
»sediš in pišeš po tleh«, a tvoja 
mirnost in sprejemanje me še toliko 
bolj opominja in spodbuja k 
spreobrnjenju.  
Vendar pa se ob vsem tem še 
prevečkrat znajdem na drugi strani: 
obsojam, obtožujem, z besedami 
»kamnam« druge. Daj mi moči, da 
ravnam kot ti. Naj bo moj molk poln 
ljubezni in razumevanja, hkrati pa 
spodbuda, da vsi postajamo boljši. 
Vsekakor pa je pomembno, da 
začnem spreminjati sebe. Pomagaj 
mi pri tem. Amen! 
Foto: splet 

   

   

 



Misel ob današnjem evangeliju: 
Bili bi strahotno dvolični (in dejansko taki 

tudi smo), če nas v odnosu do soljudi ne 
bi vodila zavest, da smo bili že tolikokrat 
deležni Božjega usmiljenja in smo 
doživeli njegovo odpuščajočo ljubezen. 
Ali ni torej zdaj naša dolžnost, da smo 
obzirni, razumevajoči in usmiljeni? 
Ljudska modrost »Vsi smo krvavi pod 
kožo« pomeni, da imamo vsi napake, 
slabosti ter večje ali manjše grehe na 
vesti. Naslov današnjega evangeljskega 
odlomka je Grešnik ne sme obsojati 
grešnika. Apostol Pavel je zapisal: »S 
tem ko sodiš drugega, obsojaš sam 
sebe; saj ti, ki sodiš, delaš enako« (Rim 
2,1). Nemalokrat nam manjka modrosti, 
da bi raje molčali, kakor pa na veliki 
zvon obešali slabosti in napake drugih. 
Deloma je razlog to, da hočemo 
(zavestno ali podzavestno) opravičevati 
sebe, saj če so drugi tako slabi, mi 
navsezadnje nismo med najslabšimi. 

 

V čem je razlika med postom in dieto? 
 

Razlika med njima je očitna. Dieta ima 
izvor  v skrbi za zdravje in zdravo 
življenje, krščanski post pa je povsem 
verska kategorija, ki ima svoj izbor v 
živem odnosu z Bogom. Ker pa je človek 
telesno in duhovno bitje, je povsem 
normalno, da zajema ta odnos tudi 
telesne komponente, saj drugače ni 
pristno človeški. Človek tudi z Bogom ne 
more kontaktirati samo z duhom. Je pa po 
sami naravi posta jasno, da ima poleg 
verske razsežnosti tudi svojo povsem 
telesno razsežnost, podobno oni, ki se 

dogaja pri dietah. Očiščenje telesa raznih 
strupov in odvečnih snovi nedvomno 
pomaga tudi pri duhovnem napredovanju. 
M. Turnšek 

Na svetu so ljudje … 
 

Na svetu so ljudje, ki nimajo lepe hiše, 

v kateri bi lahko živeli, ki nimajo lepe 

obleke, katero bi lahko oblekli, ki 

nimajo avta, s katerim bi se lahko vozili 

– a preživijo. Preživijo, ker imajo hrano, 

preživijo, ker imajo ljudi okrog sebe, 

ker imajo družine. 

Na svetu so ljudje, ki so lačni, ki so 

žejni. So ljudje, ki so brez rok, brez 

nog. So ljudje, ki vse svoje življenje 

preživijo v postelji in skoraj nikoli ne 

vidijo dneva in ne noči. Ampak 

preživijo, ker imajo ljudi, ki jim 

pomagajo, ki jim dajejo hrano, dajejo 

jim vodo in jim govorijo o soncu, o 

rožah, o pomladi. 

Na svetu so ljudje, ki ne slišijo, ki ne 

vidijo, ki ne govorijo, a preživijo, ker 

znajo ceniti to, kar imajo,  in ker imajo 

ljudi, ki jim govorijo o nedosegljivih 

stvareh. 

Na svetu so ljudje, ki imajo velike hiše,  

imajo drage avtomobile, lepe obleke, 

imajo hrano, vodo, imajo vse, pa vseeno 

nekateri komaj preživijo, ker ne znajo 

ceniti majhnega, ker jim nihče ne 

govori o soncu, o rožah, o pomladi … 

So pa tudi ljudje, ki imajo ulico za svojo 

mater, samoto za svojo sestro, nebo za 

svojega očeta. Njihova družina se 

imenuje družina pasti, tavanj, ne 

preživijo, ker nimajo nikogar ob sebi, 

da bi jih objel. Ker imajo ob sebi tebe – 

zato je zadnji čas, da jih greš iskat in 

jih pripelješ nazaj!        Iz revije Ognjišče, 4/2002 



 

OZNANILA 
 

Molimo za ljudi, ki so pahnjeni v 
nesmisel vojne. Molimo za mir v 
svetu. Lahko se pridružite 
različnim molitvenim navezam, 
lahko pridete k molitvi rožnega 
venca pol ure pred mašo, lahko 
oživite ali povečate molitev po 
soseskah, molite po družinah in 
tudi v zasebnih molitvah. 
Besednim molitvam dodajmo še 
molitve kot so darovanje 
trpljenja, post, žrtve, odpovedi in 
dajanje miloščine. 

 
POSTNO SPOVEDOVANJE 

Preko tedna boste imeli pred mašo v 
Dravogradu priložnost za sveto 
spoved (3/4 ure pred mašo/. Zato jo 
izkoristite.  
Priložnost za sveto spoved pa boste 
imeli na cvetni petek dopoldne pri 
Sv.Križu od 8.00 ure dalje do konca 
maše.  
 

BOLNIKE IN STAREJŠE 
bova duhovnika obiskala v tem tednu. 
Prijavite svojega člana družine, ki ne 

more v cerkev, pa bi rad prejel 
zakramente spovedi in obhajila pred 
praznikom Gospodovega vstajenja. 

 

-------------------------------------------------- 
Župnijska Karitas Šentjanž vabi k 
nakupu njihovih snopov, butar, peglov 
na cvetno nedeljo. 
Praznovanje cvetne nedelje pri 
Sv.Petru na Kronski gori bo ob 9.30. 
Začetek blagoslova bo pri kapeli pri 
župnišču. Vabljeni k praznovanju!   
 

Karitas Dravograd ima v ponudbi 
snope, ki jih bomo na samo cvetno 
nedeljo blagoslovili.  
------------------------------------------------------------------ 

17. Radijski misijon na Radiu Ognjišče - 

HODIMO SKUPAJ.  

Začne se danes na nedeljo – 3. aprila in 

trajal do 9. aprila 2022.  

Sodelovali bodo (ob 17.00): 

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 + PŠENIČNIK VINCENC-
a iz Dravograda so za maše darovali: 
Mira Mlakar – dve maši.  
Zbrani darovi pri pogrebni maši 120 €.   
--------------------------------------------------------------------- 

Ob pogrebu + GNAMUŠ FRANC-a iz 
Otiškega vrha so za maše darovali: 
Eno mašo: sestra Jožica z družino; Anži Ivan 
z Maliko; 
Zbrani darovi pri pogrebni maši 127 €.   
 

Za konec pa še vic: 
    POVABILO – Na zaslišanju v sodni 
dvorani sodnik vpraša: »Ali priznate, 
da ste iz izložbe ukradli dragoceno 
zlato uro?« – »Res je, ne tajim, vendar 
moram poudariti, da je bil v izložbi 
velik napis: Izkoristite priložnost!«  


