
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd 

                         od 27. februarja do 6. marca 2022 
  

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   
         † RUDI KOJZEK – 7.obl. in PAVLIKA KOJZEK – 30.dan.  
ŠP – † MARIJA PUKEL – obl. in umrli pri KOLARJU          
D – † MARIJA MEDVED - 40 obl. in GUMPOTOVI /krstna nedelja/   
L – † ZDRAVKO SMREČNIK     
O – † VIDA LORBER              

 

Ponedeljek 
28. februar  

18.00 
18.30 

Č – za uspešno operacijo, božjo pomoč in varstvo pri ozdravitvi        
D – † FELIKS ŽLOF – 2. obl.    

 

Torek 
1.marec 

Pust  

 

18.00  
18.30 

 

Č – † MARIJA KALIŠNIK    
D – † VILFRID SKRUBE – osmina  

Sreda 
2. marec 

PEPELNICA 
Strogi post 

  
 16.30 
17.00
18.00
18.30 

Pri mašah obred pepeljenja/  
L – † MIHA ULCEJ in JAKLNOVI      
ŠT – † IVAN MERC / vabljeni prvoobhajqnci s starši/ 
Č – PO NAMENU 
D – † MILAN FERK – 3.obl.  / vabljeni prvoobhajqnci s starši/ 

Četrtek 
3.marec 

Kunigunda, kr 

18.00
18.00
18.30 

Č – † JOŽE EPŠEK - osmina     
D – križev pot z molitvijo za duhovne poklice  /pripravi župnik/ 
D – † JOŽE PUŠNIK / ZA DUHOVNE POKLICE      

Petek 
4.marec 

Postni petek 

9.30 
18.00 
18.30 

Križ – v ZAHVALO / pred mašo molitev križevega pota 
Č – † RENATA KRESNIK in vsi KRESNIKOVI  
D – † AVGUST RAMŠAK – 20.obl.     

Sobota 
5.marec 

 

 17.00 
18.30  

L – † ZDRAVKO SMREČNIK             
D – večerna nedeljska maša: † IVAN GRACEJ – 9.obl. /  
pred mašo križev pot – pripravi molitvena skupina                    

  

PRVA 
POSTNA 
NEDELJA   

6.marec 

 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

 

11.00 
11.00 

Č – † VRHOVNIKOVI starši: JOŽE in ANTONIJA ter SOR.  
ŠT – † JULIJANA LORENCI – obl. in brat FRANC      
ŠP – † VIKTOR in MIKA VRHOVNIK – obl.           
D – † ROMANA GRUBELNIK in KUNČEVI – srečanje molitvenih botrov z  

           birmanskimi pripravniki / križev pot pred mašo pripravijo birmanci     
L – † DANICA in FRANC RUS       
O – † ŠTEFANIJA MATIČKO               

                

MISEL:   
Beseda, ki pride od srca, ogreje tri 

zime. Drevo se spozna po sadu. Še bolj kot 
besede pa so sadovi naše notranjosti naša 

dejanja. 
Dejanja so kot sadovi, besede so le kot listje na 
našem drevesu.  Če Jezus pravi, da dobro 

drevo rodi dober sad, da smokev ne obiramo s 

trnja in grozdja ne trgamo z robidovja, najbrž 

hoče reči, da naša dejanja kažejo na nekaj 

globljega v nas.  

Razodevajo našo osnovno življenjsko 
usmerjenost, temeljno odločitev in stališče, 

korenino, ki daje kakovost in vrednost vsem 

dejanjem. 
   

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

mailto:igor.g@rkc


Številka 9  27. februar 2022 
 

  8. NEDELJA  
MED LETOM  (pustna nedelja) 
 

Razmišljanju o drevesih človek 
načeloma ne posveča veliko časa. 
Nanje smo pozorni, ko so recimo še 
posebej visoka, mogočna ali 
pa, ko jih veter poškoduje oz. 
celo podre. V tem primeru bi 
celo opazili, da je na tleh 
polno sadja ali da so plodovi 
poškodovani.  
Ko je Kristus rekel, da lahko 
drevo prepoznamo po 
njegovem sadu, je uporabil 
analogijo, ki jo razumemo 
vsi. Tudi če nikoli nismo gojili 
sadnih dreves, načeloma 
poznamo njihove plodove. 
Mnoge od njih tako ali tako 
uživamo kot hrano vsak dan. 
Jezus pravi, da ljudi 
prepoznaš po sadu. Lahko 
pridelamo številne duhovne 
sadove. 
Odrešenikov križ je ustvaril 
trajen sad. Ker nas je Bog po 
krstu izbral in naredil za 
»nova bitja«, z njegovo 
milostjo lahko izražamo 

Kristusovo življenje tukaj na zemlji ter 
mu s svojimi dobrimi deli in odnosi do 
ljudi prinašamo svoj sad.  
Če je življenje predano njemu, polno 
ljubezni do njega in do bližnjih ljudi, je 
to večni in obilni sad, ki traja večno! T. Tkach 

   

   

 



POSTNI ČAS 2022 
JE PRED NAMI 

Pred nami je sveti postni čas in spoko-
rni čas ter obdobje priprave na Veliko 
noč. Kristjani v tem času pri bogoslužju 
in v zasebnem življenju več premišlju-
jemo o pomenu Kristusovega trpljenja 
in njegove smrti na križu ter o njegovi 
velikonočni zmagi življenja nad smrtjo. 

Na pepelnično sredo se po cerkvah 
vsako leto opravlja obred pepeljenja.  
Uporaba pepela kot znamenja pokore 
je starodavna: Judje so se, na primer, 
posipali s pepelom, kadar so opravljali 
daritve, ravno tako tudi Ninivljani. 
V Katoliški cerkvi je obred pepeljenja 
prisoten že od 9. stoletja in obstaja 
zato, da nas spomni, da bomo na koncu 
našega življenja s seboj odnesli edinole 
to, kar smo storili za Boga in za druge. 
Del priprave na veliko noč v postnem 
času je tudi post. V postnem času 
duhovniki in ostali bogoslužni sodelavci 
nosijo liturgična oblačila v vijolični 
barvi. 
Postna postava je naslednja: 
pepelnična sreda in veliki petek sta 

dneva strogega posta in zdržka mesa. 
Vsi, ki so dopolnili osemnajsto leto in še 
niso stari šestdeset let, so se dolžni 
postiti. 
Ta dva dneva se le enkrat na dan 
najemo do sitega in se zdržimo mesnih 
jedi. Zdržek od mesnih jedi velja na vse 
petke v letu. Na vse druge petke v letu 
je mogoče zdržek mesa nadomestiti s 
kakšnim drugim dobrim delom. 
 

V postnem času je priporočljivo, da 
dodamo k zdržku mesa še kakšno 
drugo dobro delo: 

 molitev: udeležba pri sveti maši, 
osebna ali družinska molitev, molitev 
križevega pota, 
post: poleg odpovedi mesu, odpoved 
sladkarijam in poobedkom; odpoved 
alkoholu – 40 dni..kavi ali kajenju; 
zdržek od televizije, računalnika.  
pomoč drugim: npr. posebna skrb za 

koga v bližini, ki je ostarel, bolan, 
osamljen, reven, 
odnosi: več časa namenimo drug 
drugemu v družinina cesti dajemo 
prednost drugim ipd.,  
Postni čas je čas pokore. V tem obdo-
bju za nas verne velja spodbuda k 
poglobljeni molitvi in ljubezni do 
bližnjega.  

V postnem času se z molitvijo 
Križevega pota povezujemo z 
Jezusom na njegovi poti našega 
odrešenja. V vseh župnijah pripravite 
molitev križevega pota pred sv.mašo 
ob nedeljah. Povabljeni k Sv.Križu k 
petkovim mašam z molitvijo 
križevega pota. Maše bodo ob 9.30 
uri. 



SMEH = POL ZDRAVJA 
 

A) Pravijo, da je smeh pol zdravja, a 
nekega nepridiprava je poslal 
naravnost v ječo. Vlomilec, ki je 
vlomil v stanovanjsko hišo, se je 
potuhnil, ko ga je presenetila 
družina, ki se je vrnila domov. Mož 
je, seveda nevede, da je v hiši še 
nekdo, povedal šalo, ki je bila očitno 
tako dobra, da se je vlomilec začel 
smejati in se tako izdal. 
 

B) Neka blagajničarka je imela 
očitno odlične prepričevalne 
metode. Ropar je namreč vanjo 
nameril pištolo, ona pa se je zjokala 
in povedala moškemu, da zanj še ni 
prepozno. Moški ji je povedal, da 
ima doma dveletnega otroka, potem 
pa jo je prosil, naj z njim moli. Oba 
sta pokleknila in molila kar deset 
minut. Po molitvi je vzel naboj, 
edini ki ga je imel, iz pištole in ga 
izročil blagajničarki. Obljubil ji je, 
da ji ne bo storil ničesar hudega, 
vseeno pa jo je zaklenil v toaletne 
prostore in jo prosil naj vsaj dvajset 
minut ne pokliče policije. Moški je iz 
blagajne vzel samo dvajset dolarjev, 
ostalo pa pustil. 
 

C) Nekega dne na taščina vrata 
potrka zet s kovčkom v roki. 
Tašča ga vpraša: "Kaj pa počneš 
tukaj?" 
"Skregal sem se z vašo hčerjo." 
"In?" začudeno tašča. 
"Poslala me je k hudiču!" 
 

D) Bolnik pride k zdravniku. Ta ga 
preiskuje do onemoglosti, na koncu 

pa reče: "Ne morem in ne morem 
odkriti kaj vam je, ampak mislim, da 
je kriva pijača." 
Pacient odgovori: "Nič hudega, bom 
pa prišel, ko boste trezni- 
 

E) Mož pridrvi iz službe domov in 
vpraša ženo: 
- Ali se je že začela nogometna 
tekma? 
- Ja, pred nekaj minutami. 
- Pa je že padel kak gol? 
- Ne, oba še stojita. 
 
 

F) Romantični večer je in zakonski 
par stoji pri vodnjaku želja. Mož se 
nagne čez rob, vrže kovanec v vodo 
in si po tihem nekaj zaželi. Potem se 
nad vodnjak skloni tudi žena (sicer 
bolj močno) in pade v vodnjak. Nato 
mož reče:  »Pa to je neverjetno. To 
dejansko deluje.« 
 

G) Po smrti milijonarja notar 
družini bere njegovo oporoko: 
»Svoji ženi zapuščam hišo. Mojim 
sinovom zapuščam vsa posestva in 
vse avtomobile. Mojemu svaku, ki je 
vedno govoril: “Bolje zdrav kot 
bogat”, pa zapuščam svojo 
telovadno trenirko …« 
 

H)  Direktor podjetja pride iz službe 
domov. Žena:  »Jože, zakaj pa si tako 
potrt?« – »Ah, draga. Za šalo sem šel 
delat sprejemni test za naše nove 
vajence. Rečem ti, hvala Bogu, da 
sem že direktor.« 

 
Ker je danes pustna nedelja, sem 
pripravil več šal za na konec. Upam, 
da ste se vsaj malo nasmejali?! 


