
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 28.februarja do 7.marca 2021 

DRUGA 
POSTNA 
NEDELJA  
28.februar  

Kvatrna 
nedelja-ofer za 

bogoslovje 

8.00 
8.00 
9.30 

 
9.30 

11.00 
11.00 

Č – † MOJCA CEHNER  
ŠT – † RUDOLF RAMŠAK                           
ŠP – † IVAN GERHOLD – obl. 
         † MARIJA PUKL – 4.obl. in ++ pri KOLARJU   
D – † FELIKS ŽLOF – 1.obl. in MARIJA /križev pot ob 9.10 – pripravi KARITAS               
L – † ANTON OTTO in starši, JURIJ,MARIJA, MIHA in KLARA ULCEJ                
O – † KRISTINA PRESEČNIK - osmina               

  

Ponedeljek 
1.marec 

Albin, škof    

 
18.00 
18.30 

 
L – † starši KRISTAN, NIKO KUGONOČ in HUBERT DOBAJ       
D – † MATILDA JAMNIK in SOR.          

Torek 
  2.marec 

   

 

18.00 
18.30 

  

Č – † SLAVICA REK            
D – † JOŽE MERZELJ              

Sreda 
3.marec  

Kunigunda, 
kraljica  

7.30 
9.30 

18.00 

D – † JOŽE PUŠNIK (r.d.)    
Črna: dekanijska rekolekcija  
L – † FILIP KRESNIK in družina MAK  

Četrtek 
4.marec  

Prvi četrtek 

16.00
18.00
18.00
18.30 

ŠP – † VIKTOR OŠLOVNIK - osmina  
D – molitvena ura za duhovne poklice 
Č – † MARIJA in ANDREJ KADIŠ ter ANDREJ KAŠNIK                   
D – ZA DUHOVNE POKLICE              

Petek 
5.marec 

  Postni petek    

9.00 
18.30 

Križ – † IVAN in KATARINA LIPOVNIK           
D – † IVAN GRACEJ – 8.obl.   /križev pot ob 18.10 - župnik 

Sobota 
6.marec   

11.00 
17.00
18.30 

Č – † TOMAŽ BLAZNIK in SOR.            
ŠT – † PAVLA VIVOD – obl. in MAKS - r 
D – večerna nedeljska maša: ZA ZDRAVJE na DUŠI in TELESU/križev pot                       

                                                                             ob 18.10 – pripravijo animatorji                     

TRETJA 
POSTNA 
NEDELJA  

 
7.marec  

 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

 
11.00 
11.00 

Č – † MARIJA KOGELNIK   
ŠT – † KATARINA ONUK                            
ŠP – † TILEN BOŽIČ  
D – † PAVLA BERTONCELJ – 36.obl.  /križev pot ob 9.10 – pripravijo starši  

                                                                                                                    prvoobhajancev               
L – † MIRKO DROFENIK                  
O – † ŠKURLEJEVI                

 
 

 DUHOVNA MISEL: Trije apostoli: Peter, Jakob in Janez so na gori 
Tabor doživeli čudež. Jezus jim je za trenutek omogočil pogled v svoje 
spremenjeno obličje. Za učence je bilo to zelo globoko in pomembno doživetje v 
njihovem življenju. Saj so spoznali, da je Jezus resnični Božji Sin. 
Tega dogodka so se apostoli spominjali v številnih težkih urah svojega življenja, 
saj jim je dajal gotovost, da je vse dogajanje tu na zemlji v rokah skrivnostnega 
Boga. Zato so lahko trdno prepričani, da se bo nekoč vse dobro končalo. (Fr.Kr.) 
 
 

Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc. Mobi: 041 319-440;  

mailto:igor.g@rkc


Številka 9        28. februar 2021 
 

  
Tisti čas je Jezus vzel Petra,  

Jakoba in Janeza  
in jih same zase  

peljal na visoko goro.  
Vpričo njih se je spreménil.  

Njegova oblačila so  
postala bleščeča,  

nadvse bela,  
da jih tako ne more pobeliti  
noben belivec na svetu.« 

In iz oblaka  
se je zaslišal glas:  

»Ta je moj ljubljeni Sin,  
njega poslušajte!« 

(Mr 9,2–3.7)  

 

 

 

Iz evangelija današnje nedelje: 

 

 

Jezus, si na poti v Jeruzalem, greš 
križu naproti.  
Tudi zate je to težko.  
In Oče ti nakloni trenutek slave, da bi 
te opogumil in vlil upanje tvojim 
prijateljem. 
Jezus, nočem pretiravati, ampak tudi 
naše življenje je težko. 
Živeti kakor ti pomeni hoditi vsak dan 
proti Jeruzalemu, križu naproti. 
Jezus, podari tudi nam, od časa do 
časa, trenutke slave in upanja, da si 
opomoremo: kakšno pobudo, ki jo 
uspešno uresničimo, kakšnega 
prijatelja, ki se nam približa,  
kakšno oviro, ki jo odstranimo,  
hvalevredno zmago nad kakšno našo 
slabostjo … 
Jezus, ne bomo postavili šotora,  
da bi ostali tam, v trenutku slave. 
Pogumnega srca se bomo vrnili v 
dolino, na cesto proti Jeruzalemu,  
da bomo postali doživetje na gori 
Tabor, da bomo trenutki slave in 
upanja za tiste, ki živijo v naši bližini,  
za tiste, ki hodijo z nami. 

 

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

 
 

 

   

   

 



 

V teh dneh ... ...(če smo natančni 

25.2.) mineva eno leto, odkar se je 
naš vsakdanjik temeljito spremenil. 
Nadeli smo si maske, med nami so 
se vzpostavile razdalje, na vsakem 
koraku se srečujemo s razkužili, ipd. 
Le kaj nam bo prinesel čas, ki je pred 
nami? Ve kdo? Jaz ne vem. Nekateri 
ste me že spraševali, kakšna bo 
letošnja velika noč. Bo enaka kot 
lani? Bogve. Marsikaj beremo v 
medijih ali slišimo na družabnih 
omrežjih. Od pesimistov do 
optimistov. Vse mogoče se obljublja, 
in koliko in kako se obljube izpolnijo, 
pa ... lahko vidimo in slišimo vsak 
dan. Priznati je potrebno, da smo 
nekako vsega že siti, siti vseh 
mogočih obljub; naveličani smo in 
čakamo dan, ko bo spet tako kot je 
bilo. Bomo res kmalu neobremenjeni? 
Se bomo spet gibali kot poprej?... 
Eno leto mineva od tistega dne, ko se 
je svet povsem zaustavil. Če 
pokukamo malo v čas, ki je minil, se 
spomnimo, da so tudi za prvo 
svetovno vojno predvidevali, da bo 
kmalu končana, pa se je zavlekla 
dolga štiri leta. Tudi lani smo mislili, 
da bo do jeseni vse za nami, pa se ni 
uresničilo. Sedaj je pomlad 2021, ko 
je prišlo cepivo bo drugače,... Ja, Bog 
daj. Naj se to hrepenenje in želja 
človeštva uresniči. Ja, naj se nas Bog 
usmili in v somrak sedanje civilizacije 
zasveti Luč božje Dobrote in 
Usmiljenja, moč vere in zaupanja v 
Boga, ki se edini ne spreminja. Le On 
daje smisel vsemu bivanju, On daje 
gotovost in daje možnost, da se ga 
oklenemo in z Njim zaživimo bolj 
sproščeno in osvobojeno. Njegova 
opora je zanesljiva, trdna in preživi 

rodove. On preživi vse, čeprav mi 
gremo skozi velike preizkušnje. 
Upajmo, da se kmalu izteče ta res 
neobičajni čas, te omejitve. Prav je, 
da smo spoznali nov svet, svet 
medijev, Zooma, FB, spleta ipd. Vse 
to nas je neverjetno povezovalo, 
čeprav smo si ene misli: nič naših 
odnosov ne more nadomestiti, kot je 
živ in pristen odnos do sočloveka. 
Zato ne pozabimo na pristne in tople 
človeške odnose. Človek je le človek 
in potrebuje sočloveka. Tehnika naših 
odnosov ne more nadomestiti. Zato 
zaupajmo, molimo k Bogu za 
končanje te epidemije, ki nas že leto 
dni hromi. Vsak naj doda kamenček v 
zakladnico božjega usmiljenja in 
molitve.                                       župnik 


ZAHVALA 

Ob boleči in nenadni izgubi dragega moža, 

očeta, dedka, prijatelja Ferdinanda Gnamuša, se 

srčno zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v 

teh najtežjih trenutkih življenja. Naše hvaležne 

misli in zahvale naj dosežejo vse, ki ste  nam v 

tem času množično izrekli sožalje, poslali žalne 

telegrame, žalna voščila in darovali sv. maše ter 

ga pospremili na poslednjo pot k večnemu 

počitku. 

Hvala župniku Igorju za sočutno opravljen 

obred slovesa, Danijeli Pečnik Zeme za 

vrhunsko izveden spremljevalni pogrebni 

program ter kolektivu Pogrebne službe 

Dravograd. 

Odšel je velik in plemenit mož, ki je s svojim 

delom pustil velik pečat na vseh področjih. 

Nastala je globoka praznina, a sled, ki jo je 

pustil vsakemu od vas, ki ste ga poznali, z njim 

delali, prijateljevali, se srečevali, vam bo ostal 

kot lep, hvaležen spomin. 

Vsi smo lahko hvaležni, da smo bili del 

njegovega življenja. Za vedno bo ostal v naših 

mislih, besedah in v srcu. 

Vsem iskrena HVALA. 
Žena Margareta, hčerki Sabina in Bernarda  

ter sin Branko. 



ŠE NEKAJ O LETOŠNJEM POSTU 2021 
     Post je čas svobode v treh vidikih: v prvem 
se odpovedujemo temu, kar je samo po sebi 
slabo; v drugem se odrekamo stvarem, ki so 
same po sebi dobre, vendar zaradi 
pretiravanja obtežijo našo svobodo; v tretjem 
pa se odrekamo in darujemo stvari, da jim 
dodamo še večjo notranjo vrednost, skratka 
spremenimo jih v daritev. 
     Sodobna družba vsiljuje kot edini model, ki 
ga je sposobna gojiti, potrošništvo. Od tega 
živijo mehanizmi družbe in mi vsi. Potrošniška 
družba pa je nezadostna. Nekateri ji očitajo, 
da je zlagana, ker pravi, da odgovarja na vse 
človekove potrebe. Posebej je zlagana ob 
vsiljenem modelu življenja: »Čim več troši in 
čim več imej, da boš ob tem bolj srečen.« V 
jedru takega osrečevanja je, da bi se imeli 
dobro. Zlaganost te družbe posebej 
odkrijemo ob zamolčanju dejstva, da je 
človek tudi trpeče bitje. Trpljenja nam ne 
more nihče prihraniti. Človek se mora 
usposobiti za zorenje v trpljenju. Kristjan in 
njegova postna drža naj bi bila torej odraz 
resničnega življenja. 
     Vsak mora izkusiti kaj je odpoved. Vse to 
spada k življenju. Lahko, da menimo: »Tudi 
jaz hočem od življenja nekaj imeti!« Tedaj 
odpoved hrani in pijači jemljemo kot nekaj 
dobrega zgolj zaradi zdravja in lepote. 
Kristjani pa imamo to dobro zaradi tega, ker 
je to Bog zapisal v življenje. Vsi petki v letu, 
sploh pa v postu, so priložnost, da to osebno 
preverjamo. 



OB POGREBU OŠLOVNIK VIKTOR-ja 
iz Otiškega vrha so darovali za sv. 
mašo: žena Štefka – osmina; Jesenkovi; 
Dragica in Katja; Rezka in Slavko 
Rotovnik; Pavla Krivec z druž.; Suzana 
Krivec z druž.; vnuk Klemen z druž.; 
Anica in Peter Filip; Rečnik Karel; 
Društvo kmetic Dravograd; Angela 
Brajnik;   

 Hvala vsem za darovane maše. 

 

TEČAJ PRIPRAVE NA ZAKON 

Priprava zaročencev na prejem 

zakramenta sv. zakona bo tudi 

letos za našo dekanijo v dveh 

terminih zaradi lažje udeležbe: 

9., 10. in 11 aprila v Mežici,  

ali 16., 17. in 18. aprila v 

Dravogradu.  

Prijavite se mežiškemu župniku 

po e-pošti: 

ozej.hrastnik@gmail.com; 

župnikov GSM: 041 450 347. 

Upamo, do bo priprava potekala 

»v živo«, sicer pa bo potrebno 

uporabiti splet. 

 
Morda pa se pridružita  E-pripravi na 

zakon pri zavodu Iskreni. Več na teh 

stikih: 

https://www.iskreni.net/programi/e-

priprava-na-zakon/  

https://www.iskreniplus.si/tecaji/e-

priprava-na-zakon 
 

Za konec:  

ODKRITJE – Znanstveniki sedaj 
uradno priporočajo uživanje česna 
v boju proti covid-19. Pomaga 
obdržati meter in pol razdalje. 

https://www.iskreni.net/programi/e-priprava-na-zakon/
https://www.iskreni.net/programi/e-priprava-na-zakon/
https://www.iskreniplus.si/tecaji/e-priprava-na-zakon
https://www.iskreniplus.si/tecaji/e-priprava-na-zakon

