
  

 
Na pepelnično sredo se čas pusta 

konča, takrat bomo stopili pred 

duhovnika, ki nas bo posul s pepelom 

in izgovoril tiste resne besede »pomni 

človek da si prah in da se v prah 

povrneš.« Prav je, da se pripravimo na 
spokorne in svete dneve, v katerih 

bomo lahko po odpovedih, dobrih 

delih in bolj poglobljeni molitvi, 

spet zaživeli bolj poglobljeno duhovno 

življenje. Življenje je kratko, zato ne 

kaže zamuditi priložnosti, ki nam jih 

Cerkev daje pri bogoslužju in z 

drugimi vsebinami postnega časa. 

Pridružite se lahko akciji 40 dni brez 

alkohola.  

V postu vas posebej vabimo k Sv.Križu 

na postne petke, kjer pripravljamo 

svete maše ob 9.30. Pridejo tudi 

duhovniki iz našega Koroškega 

naddekanata in za sam cvetni petek 

nam je obljubil vodenje sv.maše 

nadškof Alojzij Cvikl.  
 

Po maši bodo še posebna spokorna 

bogoslužja kot npr. križev pot, 

premišljevanja ob trpečem Kristusu 

itd.  Povabili smo duhovnike iz vseh 

župnij naših treh dolin ter seveda 

vernike, da se skupaj pripravljamo na 

velike dneve našega odrešenja – veliko 

noč.  

 

Ob nedeljah bo pred mašo potekala molitev 

križevega pota. Organizirajte se in pripravite 

posamezne skupine to postno spokorno 

molitev. Velja v vseh župnijah PZŽD.       

  

 
 

MOLITVENI BOTRI 
Po maši vabljeni vsi prijavljeni molitveni 

botre na kratek sestanek. Vabljeni še novi 
molivci za birmance. Prosim, stopimo skupaj 

in pospremimo naše mlade z molitvijo v 
življenje. Molitve nikoli ni preveč. Mladi jo še 

kako potrebujejo. 
  

V četrtek 23.2.2023 vabim člane 
razširjenega ŽPS Dravograd na 

sinodalni pogovor. Začetek ob 17.00 
in končamo s sveto mašo ob 18.30. 

Vabljeni! 
  

Resnična za konec: 

BOLNIŠKA 

Ne sprejema se več bolniškega lista kot 

dokazila za bolniški stalež. Če lahko 

greste k zdravniku, lahko pridete tudi v 

službo. 

PRAZNIKI 

Vsak zaposleni prejme odločbo za 

104 praznike na leto. To so vse sobote 

in nedelje. 
  



Številka 8    19.februar 2023 
 

   

 Čas od praznika Jezusovega krsta do 

pepelnice se imenuje »predpostni 

čas«. Nekateri mu rečejo tudi »pustni 

čas«. Ta čas na nek način pomeni že 

začetek velikonočne dobe.  V 

nedavni preteklosti so se pari 

poročali v tem času, saj so 

spoštovali cerkveno zapoved, da 

naj se slovesne poroke ne 

sklepajo v postnem 

času. Danes je glede 

sklepanja porok 

nekoliko drugače. Ni 

več zakonsko določene 
omejitve, ki bi 

prepovedovala 

sklepanje porok v času 

posta, zaželjeno pa je 

vendarle, da naj postni 

čas ne bo čas porok, če 

pa že so, naj v 

omenjenem času ne bodo bučne. 

Čas pred začetkom posta čas 

priprave na dneve spokornosti, ki 

se začnejo na pepelnično sredo. 

Človek je nagnjen k temu, da v 

soočenju z drugimi zakriva samega 

sebe z raznovrstnimi navideznimi 

maskami, da  bi pred drugimi izpadel 

boljši, kakor je v resnici. Mnogi namreč 

zapravijo veliko časa za spraševanje o 

tem, kaj si mislijo o njih drugi. 

Pomislimo samo, kolikokrat v življenju 

uporabimo besede kot so »kaj bodo 

rekli sosedje, sodelavci …?« Po takih 

vprašanjih res lahko rečemo, da smo 

ljudje »igralci«, ki prevzemamo 

različne vloge, s katerimi 

mislimo, da bomo pred drugimi 

prikazali sebe v boljši luči. Tudi 

pustne maske spadajo na to področje.   



 

MAŠNI NAMENI / Pastoralna zveza župnij Dravograd (PZŽD) 

                                          od 19. februarja do 26.februarja 2023 
  

SEDMA 
NEDELJA 

med letom   
  

19. februar 

  

8.00 
 

8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

ŠT – † MARIJA VRBAČ – 5.obl. in VIKTOR  
       † CVETKA URŠNIK    
Č –  † IVAN in MARIJA PONGRAC           
ŠP – † VIKTOR OŠLOVNIK – 2.obl. /krstna nedelja-Lan/    
D – † starši ČRNOGLAV in pri hiši pomrli  
L – † JOŽE in KATARINA VIDERMAN in IVANKA KONEČNIK        
O – ZA ZDRAVJE, SREČO in BLAGOSLOV   

 

Ponedeljek 
    20.februar   

 

7.30 
18.00   

 

D – † HILDA ZAJC                                                               
Č – V DOBER NAMEN, ob 17.00 sestanek župnijske Karitas Črneče   

 

Torek 
     21.februar   

 

7.30  
18.00 

 

D – † JOŽE PUŠNIK – 7.obl. 
Č – PO NAMENU              

Sreda  
22.februar  
PEPELNICA  

Začetek 
postnega časa 

 
16.00
17.00 
17.00
18.00
18.30 

                         Pri mašah bo obred pepeljenja 
ŠP – † LJUDMILA ŽVIKART 
ŠT – † starši PARADIŽ  
L – † VLADO OTO, JURIJ, MARIJA in pri hiši pomrli 
Č – † JOŽICA TOVŠAK             
D – † FRANJO KEP - osmina        

Četrtek  
23. februar    

18.00
18.30  

Č – PO NAMENU               
D – † ALEŠ, MARIJA in JOŽE KRIVC  /seja razširjenega ŽPS Dravograd/ 

Petek  
 24.februar 

Matija,apostol   

9.30 
18.30 

Križ – PO NAMENU  (po maši postno spokorno bogoslužje…)    
D – † FRANC MAGER – 30.dan   

SOBOTA 
25.februar  

17.00
18.00  
18.30 

ŠT – † PAVLA VIVOD – obl. in MAKS ter ZA ZDRAVJE 
ŠT – † JANKO JORDAN - osmina  
D – nedeljska večerna maša: † MARIJA, ANTON in ZOFIJA KROTMAJER             

  

PRVA 
POSTNA 
NEDELJA 

   
  

26. februar 
  

8.00 
 
 

8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

ŠT – † CECILIJA ŠTAHER - osmina  
       † RUDI KOJZEK – 8.obl. in PAVLIKA 
       † ANICA LORBEK     
Č –  † starši ROŽIČ, KLEP in SOR.            
ŠP – † ANDREJ SEKOLONIK      
D – † IVAN KORAT   /krstna nedelja-Luka/ -pred mašo ob 9.00 križev pot - ŽPS 
L – † MARICA REBERNIK /Fračnikova/ in pri hiši pomrli         
O – † starši, bratje in sestre in SOR. VELŠKI MORI  

           MISEL NEDELJE :  Smisel postnega časa je v tem, da poskušamo spremeniti 
svoje življenje, če je to potrebno. Mišljene so slabe navade (kajenje, prekomerno uživanje hrane in 
pijače, gledanje televizije ipd). Vsakdo naj poskuša spremeniti sebe in ne drugih.  
Na začetku postnega časa si postavimo vprašanje: Kje smo? Kje se nahajamo? Po kateri poti 
gremo? Mogoče moramo mi vsi podobno kot Adam in Eva Bogu priznati, da nismo tam, kjer bi 
morali biti oziroma da nismo to, kar bi morali biti.  Nič nam ne pomaga, če se sprašujemo, kdo je 
kriv za neuspehe v življenju, kdo je kriv, da nisem takšen, kot bi moral biti. Veliko bolj pomembno 
je, da se vprašam, kaj lahko v tej situaciji storim, kako lahko svoje življenje spremenim. Post je tu!  
Bo nam uspelo življenje spremeniti na bolje?                      (Fr.Kraner) 



 

       UTRINKI IZ PASTIRSKEGA PISMA ŠKOFOV za POSTNI ČAS 2023 
 

                                               

                                                  Drugi del 
                                             Dragi bratje in sestre, Apostolska dela nam poročajo, da je prva Cerkev 

nastala, ko je Sveti Duh povezal zbegane Jezusove učence in jih zbral v gornjih prostorih 

jeruzalemske hiše, kjer »so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo 

Marijo in z njegovimi brati ...Bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v 

lomljenju kruha in v molitvah« (Apd 1,14; 2,42). V prvem letu sinodalne poti so potekala 

različna srečanja v okviru škofij in župnij, v redovnih ustanovah, laičnih gibanjih in 

združenjih. Vabimo vas, da vztrajate na poti, da se učimo hoditi skupaj in tako živeti 

Cerkev. To naj nas tudi spodbuja, da bi odpirali nove možnosti za sodelovanje ter nove 

župnijske in škofijske skupine. Že starozavezna besedila nas spominjajo, da se lahko 

človek bliža Bogu in postaja svet samo po konkretni življenjski poti: »Bodite sveti, kajti 

jaz, Gospod, vaš Bog, sem svet« (3 Mz 19,2). Svetost pomeni sprejemati navdihe Svetega 

Duha, ki nas gotovo nagovarja, če ga kličemo, saj po krstu prebiva v nas. vabimo vas, da 

v tem novem sinodalnem letu in še posebej v postmen času, ki ga ta teden začenjamo, 

vsi skupaj iščemo načine, kako prisluhniti Svetemu Duhu, ki po vsakem izmed vas govori 

naši Cerkvi, našim občestvom in skupnostim. Vendar Svetega Duha ni mogoče 

preprosto zajeti s človeškimi rokami, saj je kot veter. Potrebuje našo pozornost. 

Prepoznamo ga po tem, kar prinaša mir, veselje, ljubezen, potrpežljivost, zvestobo, 

krotkost (prim. Gal 5,20). Od njega pa nas odvrača, kar nas vznemirja, prinaša strah in 

jezo. Sveti Duh nas na konkretne načine spodbuja za dobro in ustavlja pred slabim. A 

prisluhniti moramo z ljubeznijo, ki se ne boji zase in se ne boji drugega, ki »ne zavida, 

se ne ponaša, se ne napihuje, ne sramoti, ne išče svojega, se ne pusti razdražiti, ne misli 

hudega, se ne veseli krivice, veseli pa se resnice« (1 Kor 13,4-6).  Poslušanje je osnovna 

drža, ki gradi odnose in občestvo, zato jo je papež Frančišek poudaril kot prvo vajo 

vsakega, ki stopa na sinodalno pot. Poslušanje je po Frančišku »oblika nežnosti«, ki nam 

pomaga, da se lahko res zgodi srečanje z Bogom in z resnico o samem sebi. Dovolite, 

dragi verniki, da vas škofje ob koncu tega pisma tudi sami prosimo odpuščanja, ker vas 

premalo poslušamo. Zavedamo se in zaupamo, da lahko Duh spregovori po vsakem 

človeku, a pogosto nas skrb in strah zapreta, da se zapremo in ne slišimo. Zato prosimo 

za odpuščanje vas in Gospoda, naj nam odpusti, ko nismo dovolj poslušali, ko smo 

gledali stran, ko smo molčali, ko bi morali spregovoriti. Žal nam je, če vam nismo bili 

dovolj v oporo, če ste bili razočarani ob srečanju z nami in ste zaradi našega ravnanja 

izgubili vero v Božjo pravičnost, ljubezen in usmiljenje. Prosimo vas, molite za nas, da 

bomo lahko med vami pogumno opravljali 

službo Dobrega Pastirja in pričevali zanj. Na 

vse vas kličemo Božjega blagoslova in 

priprošnje naših nebeških zavetnikov, še 

posebej slovenskih mučencev, ki naj izprosijo 

slovenski Cerkvi svetosti in poguma.                                   
                                                          vaši škofje  


