
MAŠNI NAMENI /  Pastoralno povezane župnije Dravograd

                         od 20.februarja do 27. februarja 2022 
  

SEDMA 

NEDELJA 
MED LETOM 

–   
20. februar 

 

8.00 
8.00 
9.30 

 
9.30 

 
11.00 
11.00 

Č – † starši ROŽIČ in KLEP              
ŠT – v zahvalo za življenje        
ŠP – † VIKTOR OŠLOVNIK – 1.obl. 
        † VALERIJA in JOŽE GNAMUŠ   
D – † JOŽE PUŠNIK – 6.obl.   
       † JOŽEFA ČREŠNIK 
L – † JOŽICA PŠENIČNIK    
O – † OŽBEJ SEKOLOVNIK             

 

Ponedeljek 
21. februar 

Peter Damiani 

 
18.00 
18.30 

 
Č – PO NAMENU       
D – † MARIJA KLANČNIK   

 

Torek 
22. februar 

Sedež Ap.Petra 

 

18.00  
18.30 

 

Č – V DOBER NAMEN   
D – † STANE HODNIK – 30.dan    

Sreda 
23. februar 

Polikarp,muč 

7.30 
 18.00 

D – ZA ZDRAVJE   
Č – PO NAMENU     

Četrtek 
24. februar 

Matija, apostol 

18.00
18.30 

Č – PO NAMENU    
D – † IDA SKRBIŠ     

Petek 
25. februar 

 

9.00 
18.00 
18.30 

Križ – † mama MARIJA KADIŠ – 5.obl. in KADIŠEVI         
Č – za BLAGOSLOV IN SREČO   
D – † STANISLAV WEICHLER    

Sobota 
26. februar 

 

17.00
18.00 
18.30  

ŠT – † PAVLA VIVOD – (100 let) in MAKS 

Č – † GOJKO MELANŠEK            
D – večerna nedeljska maša: † PETER MUŠ – 1.obl. 
                     † MARIJA ČAKŠ, ŠTEFKA, JOŽE in starši MORI                    

  

OSMA 

NEDELJA 
MED LETOM 

–   
27. februar 

 

8.00 
 

8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

Č – † starši ROŽIČ in KLEČ 
      † MAKSI KOTNIK – 3.obl. in SOR.               
ŠT – † TEREZIJA KONEČNIK – 30.dan         
ŠP – † MARIJA PUKEL – obl. in umrli pri KOLARJU          
D – † MARIJA MEDVED -40 obl. in GUMPOTOVI    
L – † ZDRAVKO SMREČNIK     
O – † VIDA LORBER              

                

MISEL:  Naporno je ljubiti 

tistega, ki ti je naredil neizmerno zlo. 

Ko se srečamo z nekom, ki nas 

sprejema in nas ima rad, šele potem lahko 

tudi mi druge sprejemamo in jih imamo 

radi. Samo tisti človek, ki je doživel v 

veliki meri sprejetost in ljubezen drugih, 

je sposoben sprejemati celo tiste, ki ga ne 

marajo. 

Večja od človeške ljubezni je 

božja ljubezen. Ker nas ima Bog rad z 

neskončno ljubeznijo, lahko Jezus od nas 

zahteva, da mi to ljubezen podarjamo 

drugim, celo našim sovražnikom.  

Vprašajmo se, ali smo sposobni 

biti dobri do tistih, ki nas sovražijo.  
 

   

Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod.  
e- naslov: igor.g@rkc. 



Številka 8  20. februar 2022 
 

  

(Lk 6,37) 

 

To Jezusovo naročilo so služabniki 
in služabnice Cerkve neredko 
uporabljali, da so preprečevali 
kritičnost v krščanski skupnosti. 
Kakšna zvijača! 
Kajti Jezus ne prepoveduje izražati 
mnenja in presoje o ravnanju drugih 
ljudi. 
To bi bilo nemogoče in tudi škodljivo. 
Imamo pravico in dolžnost, 
da se učimo iz tega, kar 
vidimo. Kako pa naj bi 
vedeli, kaj je dobro in kaj 
slabo, ne da bi ocenjevali, 
kritizirali, presojali? 
Jezus tudi ne pravi: »Kaj te 
briga! Brigaj se zase! Ne 
vmešavaj se!« 
Nasprotno! Moramo imeti 
široko odprte oči in 
možgane ter opazovati, 

ocenjevati, odobravati, naznanjati. 
Jezus prepoveduje, da bi sodili v 
smislu izrekanja dokončnih obsodb. 
V njegovem času ni bilo sodišč prve 
stopnje, druge stopnje, višjih sodišč 
in še vrhovnih sodišč. Če je bil kdo 
obsojen, je bil obsojen. Za vedno. 
Takih sodb ne smemo izrekati. 
Razlog ni take vrste, kakršnih smo 
navajeni iz televizijskih pogovornih 
oddaj: »Jaz mislim tako, ti pa tako; 
vsakdo lahko svobodno misli, kaj 
hoče.« 
Temveč zato, ker Bog, naš 
življenjski vzor, vedno in vsakomur 
dopušča možnost, da se spremeni, 
prerodi, postane nov človek.  (T.Lasconi) T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 
 

   

   

 



(prim. Lk 6,37) 

 

Oče, nič ni tako težko, kakor podariti 

pravo odpuščanje, posebno tistim, ki 

so nam blizu iz zaradi katerih smo res 

trpeli. Kako težavno je to odpuščanje! 

Toliko izgovor se nam mota po glavi: 

»Ali moram prav jaz narediti prvi 

korak? Ali se splača odpustiti? Ne, ne 

morem, zdaj še ne morem, morda jutri 

…« 

Odpuščanje nas zelo veliko stane. Ali 

je odpustiti sploh mogoče? Oče, 

vemo: sprava in odpuščanje sta 

mogoča samo po Tebi. 

Podeli nam torej milost odpuščanja,  

moč, da se spravimo s tistimi, ki 

živijo z nami pod isto streho, in s 

tistimi, ki so daleč. Daj, da bomo 

ljubili tudi sovražnike. Ne dopusti, da 

sonce zaide nad zamero ali jezo v 

naših srcih. Podeli nam milost prvega 

koraka, da bomo podobni Tebi.  
G. Danneels 

 

 

GRADITI ZA PRIHODNOST 
 

Živel je bogat človek, ki je rad delal 
dobro. Nekega dne je opazil v 
kakšni revščini živi ubog tesar. 
Bogataš ga je poklical k sebi in mu 
zaupal gradnjo imenitne hiše. 
»Uporabljaj le najžlahtnejše gradivo 
in delo zaupaj le najboljšim 
mojstrom! Nič naj ti ne bo 
predrago!« Rekel je še, da gre na 
potovanje in upa, da bo hiša 
končana, ko se vrne. Tesar je 
spoznal v naročilu veliko priložnost. 
Skoparil je pri gradivu, delo je 
zaupal nemarnim delavcem, ki jih je 
slabše plačeval, njihove napake pa 
prekril z oblogami ali barvami, in 
kjerkoli se je dalo, je stene skrajšal 
ali zožil. 
Ko se je bogati mož vrnil, mu je 
tesar prinesel ključ in rekel: »Držal 
sem se tvojih navodil in zgradil sem 
tako hišo, kakršno, si mi naročil.« 
»Vesel sem,« je rekel bogataš, vrnil 
ključe graditelju in dejal: »Tu imaš 
ključe. Tvoji so. To hišo sem dal 
graditi zate. Poklanjam jo tebi in 
tvoji družini.« 
V prihodnjih letih je tesar vidno 
obžaloval, ker je tako ogoljufal 
samega sebe.  
»Ko bi bil vedel,« si je govoril, »da 
hišo gradim zase!« 
»Vse, kar želite, da bi ljudje vam 

storili, storite tudi vi njim!« (Mt 7,12)



Kaj je liturgija? 
 

LITURGIJA je uradno bogoslužje 

Cerkve.  
(KKC 1077–1112) 
 

Liturgija ni dogodek, ki živi od dobrih idej 

in objestno zabavnih pesmi. Človek kot tak 

ne naredi in ne izumi nobene liturgije. Ta je 

nekaj živega in je rasla v veri tisočletij. 

Bogoslužje je sveto, častitljivo dogajanje. 

Liturgija postane napeta, ko čutimo: po 

njenih svetih znamenjih in po njenih 

dragocenih, pogosto zelo starih molitvah, je 

navzoč Bog sam. 

Danes in prihodnjo nedeljo bomo pri 
maši poslušali besedo papeža 

Frančiška o postnem času in njegovih 
pobudah za ta sveti čas spreobrnjenja 

in milosti. Pridite-poslušajmo ga!
 

KMALU ZAČENJAMO POSTNI ČAS 
Na pepelnično sredo se globlje zavemo 
svoje minljivosti, saj smo zaznamovani s 
pepelom. V sredo, 2.marca je pepelnica, 

ko velja strogi post.  
Več o postu v naslednji številki. 

PEPELNICA 
Sveta maša ob začetku postnega časa bo 
v Dravogradu na pepelnico, 2.marca, ob 
18.30.  
 

MOLITEV KRIŽEVEGA POTA 
V postnem času bomo v Dravogradu kot 
običajno vsak petek, soboto in v nedeljo 
na začetku svete maše molili križev pot.   
Molile bodo razne skupine, birmanci in 
prvoobhajanci. Kako pa bo v drugih 
župnijah? Dajte pobude!!!  

Zahvale: 
- Prisrčna zahvala podjetju 

Hygal (Joži Fratar), ki je ponovno 
usposobilo naš reduktor za 
pogon centralne kurjave. 
Precej dela je bilo in vse 
odlično opravljeno.  
Bog povrni! 

 

- Hvala Jožetu Kladniku in 
Danilu Gorišku za delo - 
prenos sekancev iz 
pomožnega skladišča v 
skladišče sekancev. Pa seveda 
ključarju Stanku za 
prepotrebna pomožna dela v 
vmesnem času, ko je bilo 
treba ročno polniti centralno 
peč s sekanci. 
 

-  Iskrena hvala družini Konečnik iz 
Šentjanža, ki je žrtvovala vso 
soboto za razrez hlodov in jih 
razcepila za drva za našo učilnico.  
 

- Hvala g.Jehart Stankotu, ki je 
prevzel skrb za kurjavo v 
učilnici v Šentjanžu ob 
ponedeljkih in sredah za 
potrebe verouka.   

 

NA KONCU ŠE SMEH 
 

 RAJ – Sinček je med potjo k sveti 
maši vprašal očeta: »Očka, kdo je 
bila Adamova tašča?« – »Adamova 
tašča?« – »Adam ni imel tašče. To je 
bil raj!« 
 
PRI ZDRAVNIKU – »Rumene zobe 
imam. Kaj naj storim?« »Nosite 
kravato zelene barve z rdečimi 
pikami.«  


