
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd (PPŽD) 

                                          od 17.aprila do 24.aprila 2022 
  

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             

 

VELIKONOČNI
Ponedeljek 

EMAVS 
18.april  

8.00  
 

8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

ŠT – † PAVLIKA KOJZEK 

       † CVETKA URŠNIK 
Ožbolt – PRVA ROŽA ROŽNEGA VENCA  
Vič – † KONDRAT RAMŠAK in starši  
Križ – † mama ALOJZIJA- 18.obl, oče JURIJ in sestra ŠTEFKA 
Sv.Duh – † STANKO in ROZALIJA KALIŠNIK 

L – † brat IVAN, PETER, starši KAJZER in umrli pri hiši             
  Torek v 

velik.osmini 
19.april     

18.00 
18.30  

Č – †  PEPI EPŠEK 
D – † IVANKA JAVORNIK          

Sreda v 
velik.osmini 

20.april   

 
7.30 

18.00  

 
D – ZA ZDRAVJE DRUŽINE (Fratar)   
Č – † TOMAŽ BLAZNIK in SOR.    

Četrtek v 
velik.osmini 

21.april    

17.00 
18.00
18.30 

D – razgovor za krst (starši+botri) 
Č – † starši, sin PETER in sor.RUDL 

D – † MARIJA BELINA -30.dan  

Petek v 
velik.osmini 

22.april   

9.00 
18.00
18.30 

Križ –  PO NAMENU 
Č – † VRHOVNIKOVI starši: JOŽE in ANTONIJA ter SOR. 
D – † ANKICA KOTNIK in IGOR KRIČKOVIĆ      

Sobota v 
velik.osmini 

23.april  
Sv. Jurij, muč 

 
11.00 
18.30 

Farani in Karitas Libeliče ta dan romajo v Grosuplje in okolico! 
Vič – † ERNA KREVH  - 1.obl. /krst/  
D – večerna nedeljska maša: † PREGLAVOVI      

  

  

BELA 
NEDELJA 

 

Nedelja 
božjega 

usmiljenja 
24.april 

8.00 
8.00 

 
9.30 

 
 
 

9.30 
11.00 

 
11.00  

Č – † starši KAUFMAN – obl.            
ŠT – † PETER POTOČNIK 

        † MARIJA BART VOŽIČ –obl in IVAN VOŽIČ - r  
ŠP – † MARUŠA ROTOVNIK /krst Oskar/ 

         † IVAN VRHOVNIK – obl. – r 
         † AVGUST VRHOVNIK 

         † SIMON HARTMAN – 2.obl. - r 
D – † MARICA OŠLOVNIK  /krstna nedelja/  
L – † MARIJA PŠENIČNIK (Oskrd) 
      † ZORA in MIRKO DROFENIK                          
Boštjan – † IVAN, ALOJZIJA, MIHAEL in TOMAŽ ŠKRATEK                

              Glasilo izdaja PPŽD.  



Številka 16        17.april 2022 
 

VELIKA NOČ 
 

To je vzklik radosti v naš čas, ki je 

včasih tako čuden in neprepo-  

znaven v ljubezni in sreči. 

Radostimo se vstajenja Kristusa 

torej… 

Vstajenje pomeni življenje. Kristus 

živi. In živega 

ne iščemo v 

grobu. Če 

hočemo 

srečati Jezusa, 

Vstalega, ga 

ne bomo našli 

v preteklosti 

in tudi ne v 

mrtvih črkah 

ali v togih 

postavah. 

Srečali ga 

bomo tam, kjer je življenje.  

Jezus nas hoče voditi k življenju. 

Naš pogled se mora ozirati naprej 

in se ne vračati v preteklost. Nima 

pomena, da bi se prepirali o 

pravilnosti njegovih besed. 

Zaupajmo življenju, ki ga besede in 

dejanja prebujajo v nas. Življenje 

naj kipi iz nas, da bodo po njem 

ljudje spoznali veličino velike noči. 
Po: A. Grün, Jezus – podoba človeka 

 

  



 

Na veliko noč se je zgodilo 

nepojmljivo.  

Nebeški Oče je obudil Jezusa k 

novemu  življenju. 

Ožaril ga je z močjo Božje sile in 

mu povrnil dih, kretnje in duha. 

Jezusov Božji duh je bil ves čas 

neuničljiv in zato ne uničen, dobri 

nebeški Oče pa ga je položil v telo 

in tako priklical v novo telesno 

bivanje. 

Apostol Tomaž ni verjel, da se 

lahko zgodi kaj takega. 

Nikoli se ni, zakaj bi se zdaj in 

tukaj? 

Ni razumel Jezusovih besed, 

njegove napovedi o lastnem 

žrtvovanju in vstajenju, dokler ni 

položil svoje roke v Odrešenikove 

rane.  

 

 

 

 
Vstali 

Jezus nas 

pričakuje 

v svojem 

ljubečem 

objemu. 

 

 

 

 

 

 

 

Takrat ga je strlo, kakor se je 

zjokal Peter, ki je zatajil učitelja iz 

strahu pred bolečino. 

In vendar je Kristus povabil prav 

Petra, naj pase njegove ovce. 

Hotel je namreč zgraditi svojo 

Cerkev na skesanem srcu, polnem 

predanosti in trdnosti. 

Ko so apostola Petra križali, je 

zahteval, naj ga usmrtijo z glavo 

navzdol. 

Ni se imel za vrednega, da bi umrl 

kakor Gospodar življenja. 

Slehernemu izdajstvu lahko sledi 

človeška veličina, če dopustimo, da 

nas preoblikuje Bog. 

Tudi v srcu apostola Pavla, sprva 

nasprotnika Cerkve, je naposled 

živel samo še Gospod. 

Mi, romarji proti večnosti, 

prispemo do velikonočnega jutra, 

ko v sebi ne živimo več sami, 

ampak smo v celoti Kristusovi. 

Njegova živa znamenja ljubezni, 

resnični Božji otroci in prebivalci 

prihodnjega 

veka.       
 
Po: P. Millonig, Zasidran v veri 

 
 



OZNANILA  
Na velikonočni ponedeljek 

/EMAVS/ bodo maše na naših 
podružnicah, kot je že dolgoletna 
navada, razen v Šentjanžu, ko bo 

maša v farni cerkvi.  
Povabljeni ste, da še drugi dan 
lepo praznujemo in se veselimo 

Jezusovega vstajenja.  
Ta dan se tudi obiskujemo, saj po 

tradiciji na Veliko noč NE 
OBISKUJEMO drug drugega, pač 

pa se posvetimo svoji družini.  
Pred nami je: 

 Četrtek 21.aprila ob 17.00 

RAZGOVOR ZA KRST v 

DRAVOGRADU 

 sobota v velikonočni osmini, 23. 

aprila, maša in krst na Viču ob 

11.00  

 nedelja 24.aprila – BELA 

NEDELJA, ob 9.30– krstna 

nedelja v Dravogradu in krst v 

Šempetru 

 nedelja, 24.aprila – maša pri Sv. 

Boštjanu ob 11.00 

 od 25.aprila do 2.maja – 

počitnice za otroke – NI 

VEROUKA 

 sobota 30.aprila – Poroka v 

Dravogradu ŠKRATEK – 

OBREHT ob 15.00 

 sreda 5.maj od 8.00 do večerne 

maše – MOLITVENI DAN 

župnije Dravograd  
 sobota 7.maj  od 9.00 – 12.00 – 

Sv.Križ - prva sveta spoved 

prvoobhajancev župnije  
 sobota 14.maj  od 9.00 – 12.00 – 

Sv.Križ - prva sveta spoved 

prvoobhajancev župnije 

DRAVOGRAD 

 nedelja 29.maj - PRVO 

SV.OBHAJILO v ŠENTJANŽU 

ob 10.00. 
 nedelja, 5.junij ob 10.00, 

praznik PRVEGA 

SV.OBHAJILA v 

DRAVOGRADU  
 

NA VELIKI PETEK PRIČNEMO 
DEVETDNEVNICO božjega usmiljenja. 
Kdor želi imeti tekste za opravljanje 
tega doma, naj mi javi, pa mu 
natisnem. 

 

POVABILO K VOLITVAM 
Škofje vabijo kristjane k volitvam, saj so 
najpomembnejši vzvod, s katerim lahko vsaka 
državljanka in državljan ščitita temeljne 
vrednote, "zato k resni in odgovorni skrbi za ta 
svet sodi, da se jih udeležujemo". "Ne pustimo, 
da o nas in naši usodi odločajo drugi," so v izjavi 
za javnost zapisali na Slovenski škofovski 
konferenci (SŠK). 
Kristjani smo povabljeni, da prevzamemo 
odgovornost za prihodnost svoje domovine in 
gremo na volitve," so zapisali. Izbiro, koga voliti, 
škofje prepuščajo lastni presoji volivcev, a jih 
pozivajo, naj presojo opravijo glede na njihove 
lastne vrednote in dosedanje izkušnje ter naj 
kandidate presojajo predvsem na podlagi 
njihovih dejanj, s katerimi pokažejo širšo sliko. 
Škofje pozivajo tudi k pošteni in strpni volilni 
tekmi. "Nesmiselno in škodljivo je vnaprejšnje 
izključevanje kogar koli iz demokratičnega 
odločanja posameznikov in skupin ali odrekanje 
legitimnosti določenemu delu državljank in 
državljanov pri oblikovanju naše skupne 
prihodnosti. Demokracija se uresničuje v 
soočenju in sobivanju različnih pogledov, ki 
mora temeljiti na strpnosti in spoštovanju 
drugih in drugače mislečih," so zapisali. 
Povabilo velja vzeti resno! Pa molimo k Sv.Duhu 
za pravo odločitev in bodoče poslance! 

 

Nasmejmo se: VEČERJA: Mi je žena rekla, naj jo 
povabim na večerjo nekam, kjer je zelo drago. 

Pa sva šla na bencinsko črpalko.


