
 

OZNANILA 
 

 VELIKA SOBOTA in blagoslovi: 
Jutranji blagoslov ognja:  
6.00 – Šempeter 

6.00 – Črneče 

7.00 – Šentjanž 

7.00 – Dravograd 

8.00 – Libeliče 

8.00 – Ojstrica 

Blagoslovi jedil:  
9.00 – Sv. Ožbolt na Otiškem vrhu 

9.30 – Dom Sv.Ema 

10.00 – Sv. Jedert 

10.00 – DOM Črneče 

11.00 – Ojstrica 

11.00 – Šempeter   

12.00 – Šentjanž   

12.00 – Dravograd 

13.00 – Libeliče 

13.00 – Dravograd 

14.00 – Sv.Magdalena na Vratih 

14.00 – Sv.Križ 

15.00 – Sv.Boštjan 

15.00 – Črneče 

16.00 – Vič 

16.00 – Libeliče 

17.00 – Dravograd 
 

(Spodobi se, da ob žegnu kaj darujemo za svojega 

dušnega pastirja oz. za domačo faro). 
 

 

Vabim pa Vas tudi k ogledu: 
- v sredo ob 22.55 na TVSLO 1 prisluhnite 

pogovoru metropolitov v oddaji Sveto in svet, 

- na veliki petek ob 18. uri k prenosu 

evangeličanskega bogoslužja iz Gornjih 

Petrovcev in 

ob 21h na TVSLO 2 k molitvi križevega pota 

s papežem Frančiškom, letos iz rimskega 

Koloseja, 

- na veliko soboto ob 15. uri na TVSLO 1 k 

blagoslovu jedi iz mariborske stolnice, 

- na veliko noč ob 10. uri k maši, nagovoru in 

blagoslovu papeža Frančiška in 

  ob 12.35 k ogledu posebne oddaje Obzorja 

duha "Križani je zares vstal" na TVSLO 1. 

 

Ob pogrebu + HRIBERNIK FRIC-a iz 
Otiškega vrha so za maše darovali: 
sestra Terezija; brat Filip Hribernik – 2 
maši;  
--------------------------------------------------------------------- 

Ob pogrebu + PEČOLER ANTON-a iz 
Sv.Boštjana so za maše darovali: 
sestra Kristina, sestra Ivanka;  
sin Janko – 2 maši; 
 Pri maši se je zbralo 57 €.  
------------------------------------------------------------- 
Zbrani darovi pri pogrebni maši za + DRUŽINIČ 
JOŽE-ta iz Šentjanža so znašali 19 €. 
-------------------------------------------------------------------- 
Hvala vsem za darove za cerkev in za svete maše.     
 

              Za konec pa še vic: 

RAZVAJENOST: Oče se jezi nad 

mehkužnostjo svojih otrok. »Ko 
sem bil jaz toliko star kot vi, 
sem moral pogosto spati v 
mrzli sobi in večkrat sem bil 
tudi lačen!« »Zato pa si lahko 
vesel, da smeš zdaj biti pri 
nas,« se oglasi ena od hčerk.     

  
Glasilo izdaja PZD, 

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

tel. 041 319 440. 
 

mailto:igor.g@rkc


Številka 15        10.april 2022 
 

DVA OBRAZA  

CVETNE NEDELJE 
  

S cvetno nedeljo začenjamo veliki 

teden, ki doseže vrh na veliki petek, 

veliko soboto in velikonočno nedeljo. 

Ta dan ima dva obraza: veselje nad 

Jezusovim vstopom v Jeruzalem in 

žalost zaradi njegovega trpljenja in smrti 

na križu.  

Cvetna nedelja že od nekdaj nagovarja 

ljudi. Že od 4. stoletja na ta dan potekajo 

procesije. Ljudje so se zbrali na enem 

mestu in se z vejicami v rokah podali v 

cerkev. Pri tem je bilo in je pomembno: 

ljudje ne slavijo močnega in mogočnega 

vladarja. Vzkliki »hozana« (kar v 

prevodu pomeni »reši nas«) so 

namenjeni človeku, ki se posveča 

ubogim in oznanja Božjo ljubezen. V 

njegovem kraljestvu so na prvem mestu 

majhni, nepomembni in izločeni.  

Ko danes slavimo Jezusa, izražamo 

svoje upanje: ljubezen je močnejša od 

sovraštva in obzirnost je boljša od 

samopotrjevanja. Ta pot vodi tudi do 

napetosti in sporov. Sile moči in oblasti 

se zdijo premočne. Tako 

pridemo do drugega 

vidika cvetne nedelje. Na 

cvetno nedeljo se 

spominjamo tudi, da bodo 

ti dnevi zadnji Jezusovi 

dnevi. Jezus bo izdan, 

zatajen, obsojen in na 

koncu križan. To 

Jezusovo trpljenje določa 

nadaljnja praznovanja v 

tem tednu. Toda na koncu 

je velika noč. 
 

 
 Po: M. Kapeller 

 

   

   

 



MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd 

                                   od 10.aprila do 17.aprila 2022 /Velike noči/ 
  

CVETNA 
NEDELJA   

 
Gospodov 

slovesni vhod v 
Jeruzalem 

 
10.april 

 

 
8.00 
8.00 
9.30 

 
9.30 

 
 

9.30 
 

11.00 
11.00  

15.30 

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  
        † FRIC HRIBERNIK - osmina  
        † FRANC SVETINA – 12. obl. 
D – † ANTON KALIŠNIK, ALOJZIJA, JANEZ, FRANC, FRANC  
                                  in ZA ZDRAVJE in BOŽJI BLAGOSLOV   
L – † ŠTEFAN NOVAK – 12.obl. in SOR.                         
O – † OŽBEJ SEKOLOVNIK  
Križ – † VINCENC BRICMAN   
           

 

Ponedeljek 
11.april  

17.00  
18.30 

Č – PO NAMENU  
D – † JULIJANA ISAK             

 

Torek 
12.april     

9.00 
17.00 
18.30  

DSČ – † JOŽICA ČREŠNIK 
L – † RENATA KRESNIK  
D – † ŠTEFAN in IDA PODERČNIK          

Sreda 
13.april   

16.00 
17.00 
17.00 
18.30 

L – † HELENA PUŠNIK - osmina 
Č – † PEPI EPŠEK  
ŠT – † JOŽE DRUŽINIČ - osmina      
D – † JANEZ PETREJ  

 
 

VELIKI 
Četrtek 
14.april    

10.00 
 
 
 
 
 

 
 
 

16.00 
18.00 
18.30 

Maribor stolnica -  blagoslov svetih olj in krizmena maša  
OBREDI VELIKEGA ČETRTKA  

Preden Jezus odide v smrt, človeštvu podari svoje darove: zapoved 
ljubezni (posebej bomo doživeli obred umivanja nog) , sv. mašo in 
duhovniški poklic. V globoki hvaležnosti prejmimo kruh močnih.   
Po sv. maši prenesemo Najsvetejše v ječo, kjer bo izpostavljeno v 
češčenje in molitev za mir v svetu in v naših srcih.  
                        K praznovanju posebej vabljeni prvoobhajanci s starši  
L – † ALENKA PRIMOŽIČ  
Č – † BERNARD NOVAK - 6.obl. 

D – † FERDO GNAMUŠ   

VELIKI 
Petek 

15.april  

  

 
18.00 

Obredi velikega petka pri Sv.Križu - navzoče naj bodo vse župnije 
PPŽD   
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.        

VELIKA 
Sobota 

 
 
 
 

Ta dan je posvečen tišini, ki je obdajala mrtvega Jezusa. Človeka 
objame mrak Božje smrti. Zato kristjani obiskujemo božji grob 
/dar za božji grob v Jeruzalemu/ 

Jutranji blagoslov ognja in žegni jedil preko dneva– glej razpored. 



 
16.april 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.00 
18.00
18.30 

Prinesite ogenj na domove, da bo sijaj velikonočne svetlobe objel tudi 
vaše družine. 
        Zvečer se pričenjajo obredi velike sobote.  Najprej je blagoslov 
ognja, nato prižgemo velikonočno svečo in z velikonočno hvalnico 
počastimo Kristusovo luč. Ob slavi zopet zadonijo orgle in zvonovi. 
Zapojemo ALELUJO - pesem odrešenih. Ob krstnem bogoslužju in 
prižganih svečah obnovimo krstne obljube in zvestobo vstalemu 
Zveličarju. Velikonočna vigilija je hvalnica našemu Stvarniku, zato prav 
vsi lepo vabljeni. S seboj prinesite svečke. Vigilije in maše so: 
L – † ZDRAVKO SMREČNIK  
Č – † ŠTEFAN SKUTNIK  - 7.obl.   
D – † JOŽE in GABRIJELA PUŠNIK           

  

VELIKA 
NOČ   

 
Gospodovega 

vstajenja  
 

17.april 

 

 
6.00 

 
6.30 
7.30 
8.00 
9.00 

10.00
11.00 
11.30 

Pred mašami bodo Vstajenjske procesije  
ŠP – vstajenjska procesija in maša: † FRANC in STANISLAVA GNAMUŠ   
                                                          † VIKTOR in MIKA VRHOVNIK  
D – vstajenjska procesija in maša: ŽIVI in RAJNI FARANI  
Č – vstajenjska procesija in maša: † starši KADIŠ in č.sestra MARIJA            
O – vstajenjska procesija in maša: † JOŽE BOŽIČ in KORATOVI  
ŠT – vstajenjska procesija in maša: ŽIVI IN RAJNI FARANI 
D – † družina BOŽIČ  
L – vstajenjska procesija in maša: † starši in bratje ROŽEJ   
Križ – ZA ZDRAVJE             

                

Trpeča ljubezen 
 

Gospod Jezus, 

ti si Ljubezen, 

zato ne gledaš nase, 

temveč se razdajaš 

za odrešenje tistih, 

ki jih ljubiš. 

Privzameš si 

naše ubogo telo 

in postaneš podoben nam, 

da bi tudi mi mogli 

postati podobni tebi 

v predanosti do konca. 
 

Ranljiv si, ker ljubiš. 

Hočeš, da bi tudi mi 

bili ranljivi 

kakor ti, Gospod. 

Naj nas podpira 

tvoja trpeča ljubezen. 
Jörg Zink 

  

 


