
  

Še vedno velja povabilo na postne 

petke k Sv.Križu, kjer bo sveta maša 

ob 9.30, nato molitev za različne 

namene in v raznih oblikah molitve. 

Sveto mašo bodo vodili duhovniki iz 

Koroškega naddekanata.   

 

 

 

Na sam 

cvetni 

petek 

nam je 

obljubil 

vodenje 

sv.maše 

nadškof 

g.Alojzij 

Cvikl.  

 

MOLITVENI BOTRI 
Prihodnjo soboto in nedeljo bodo z 

molitvenimi botri molili naši birmanci rožni 
venec v cerkvi pred sveto mašo. Mladi 

molitev še kako potrebujejo. 
  

V četrtek 2.marca 2023 ponovno 
vabim člane razširjenega ŽPS 

Dravograd na sinodalni pogovor. 
Začetek ob 17.00 in končamo s sveto 

mašo ob 18.30. Vabljeni! 

Pri izhodu imate na voljo povabilo 

Slovenske karitas k preventivni 

spodbudi 40 DNI BREZ  ALKOHOLA; 

veroučenci v nižjih razredih so pri 

verouku dobili postni svinčnik s 

povabilom da nekaj naredijo v tem 

postu v okviru družine in jim bo v 

pomoč pri opravljanju postnih dobrih 

del; pri izhodu so tudi na voljo 

položnice Slovenske karitas, s 

pomočjo katerih lahko nakažete svoj 

dar za pomoč prizadetim zaradi 

potresa v Turčiji in Siriji. 
  

 

V nedeljo 12.marca bo popoldan ob 

15.00 KRIŽEV POT okrog cerkve 

sv.Petra na Kronski gori. Vabljeni k tej 

lepi postni pobožnosti. 

 

OB POGREBU +CECILIJE ŠTAHER iz 
Selovca so darovali za sv. mašo: 

LD Libeliče, kmetija Klančnik, Ivan in 
Jana Plazovnik iz Šmartna; 
 

OB POGREBU +JANKA JORDAN-a iz 
Šentjanža so darovali za svete maše:  

Kmetija Klančnik, Črt Epšek z družino; 
 

OB POGREBU +MARIJE KRAJNC iz 
Otiškega vrha so darovali za sv. mašo: 
mož Jože – 2 maši, sin Milan z družino, 
Sp.Koboltovi, Aničevi, Zinka z družino s 
Ptuja;   

Hvala vsem za darovane sv.maše. 

 
POSTNA POSTAVA 

Strogi post (le enkrat na dan se do sitega 

najemo in se zdržimo mesnih jedi) je na 

pepelnično sredo in na veliki petek. 

Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta 

do začetka 60. leta. Samo zdržek od 

mesnih jedi je na vse petke v letu, 

posebej na petke v postu, ko ga ni 

mogoče zamenjati z drugim dobrim 

delom. Zdržek od mesnih jedi veže 

vernike od izpolnjenega 14. leta. Kadar je 

praznik (cerkveni ali državni) na petek ali 

je kakšna slovesnost v družini (poroka, 

pogreb …), post in zdržek odpadeta. 



 Številka 9    26.februar 2023 
 

   

 Že vse od 4. stoletja obhaja Cerkev 

štirideset dni pred veliko nočjo kot 

sveti čas. V začetku je bil to čas, v 

katerem so se katehumeni pripravljali 

na svoj krst, ki je bil na velikonočno 

vigilijo. To je bil tudi čas javne pokore, 

v katerem so ljudje, ki so javno grešili, 

delali pokoro, da bi bili na veliki 

četrtek ponovno sprejeti v Cerkev. 

Sčasoma se je v ta čas pokore 

vključila vsa krščanska skupnost, da bi 

pokazala svojo pripravljenost za 

spreobrnjenje in ob tem obnovila svoj 

lastni krst. Oba vidika še danes 
prežemata post.  

Post od jedi in pijače čisti telo, molitev 

in duhovne vaje, ki si jih za ta čas 

zadamo, pa čistijo našega duha. 

Vsi smo v teh postnih dneh, ki smo jih 

začeli na pepelnično sredo z obredom 

pepeljenja povabljeni, da v našem 

življenju kaj spremenimo. Ampak ne 

zgolj na zunaj, temveč tudi navznoter. 

To je namreč tudi čas urjenja za 

notranjo svobodo. Radi bi se 

osvobodili nuje, da bi morali vsako 

potrebo takoj izpolniti. To ne velja 

samo za jed in pijačo, ampak za vse 

naše potrebe. Vadimo se v tem, da bi 
lahko sami odločali, katero potrebo 

bomo izpolnili in 

katere ne – in tudi, 

kdaj jo bomo 

zadovoljili.  

Si že izbral/a svoj 

izziv za te postne 

dni? 
 

Po: A. Grün, Oče, odpusti 
jim  



 

MAŠNI NAMENI / Pastoralna zveza župnij Dravograd (PZŽD) 

                                          od 26. februarja do 5.marca 2023 
  

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 
       † MARIJA ŠKORJANC (od Anice 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  

 

Ponedeljek 
    27.februar   

 

18.00 
18.30   

 

Č – † MAKSI KOTNIK – 4.obl. ter rajni starši in SOR.   
D – † MARIJA MEDVED in GUMPOTOVI   

 

Torek 
     28.februar   

 

 18.00 
18.30 

 

Č – † JOŽICA TOVŠAK              
D – † STANISLAV ŠKRATEK   

Sreda  
1.marec   

7.30 
18.00 

D – † MIRKO OTO KALIŠNIK  /ob 9.30 dekanijska rekolekcija/ 
Č – † JOŽICA TOVŠAK                            

Četrtek  
2.marec  

Prvi četrtek   

18.00
18.00
18.30  

Č – † JOŽICA TOVŠAK                             
D - Molitvena ura za duhovne poklice 
D – ZA DUHOVNE POKLICE   /seja razširjenega ŽPS Dravograd/ 

Petek  
 3.marec 

   Prvi petek 

9.30 
17.00
18.30 

Križ – PO NAMENU   (po maši postno spokorno bogoslužje…)    
ŠP – † MARIJA KRAJNC - osmina 
D – † KORBESOVI 

SOBOTA 
4.marec  

18.00  
18.30 

Č – † RENATA KRESNIK 
D – nedeljska večerna maša: † MEH ŠTEFKA        

  

DRUGA 
POSTNA 
NEDELJA 
Kvatrna 
nedelja   

  

5. februar 
Ofer za 

bogoslovje  

8.00 
8.00 
9.30 

 
 

9.30 
 

11.00 
11.00 

ŠT – † ANTON ŽVIKART   
Č –  V ZAHVALO in ZA ZDRAVJE              
ŠP – † MAJDA VAKE in JANEZ URŠNIK 

         † MIKA in VIKTOR VRHOVNIK 
        † ANTON NAVERŠNIK -15.obl. in JULIJANA 

D – † IVAN GRACEJ – 10.obl. - ob 9.00 križev pot – prvoobhajanci in starši 
       † AVGUST RAMŠAK – 21. obl. 
L – † IVAN PŠENIČNIK – 20.obl.          
O – † IVANKA OČKO - 1.obl.   

           MISEL NEDELJE :    Bog je vprašal Adama in Evo: »Kje sta?« Podobno vprašanje 
se na začetku postnega časa postavlja nam vsem: Kje smo? Kje se nahajamo? Po 
kateri poti gremo? Odgovori na ta vprašanja so verjetno zelo različni. 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. Naj nam Gospod da moči, da bi mogli svoje življenje 
spremeniti, če je to potrebno.                                                                             (Fr.Kraner) 



 

ŽIVI VSAK DAN – Phil Bosmans 

Brez padca ni vstajenja 

Mi lahko pokažeš človeka, ki ga nikoli nista zaznamovala križ in trpljenje? V 

vsakem življenju pride čas bremen in skrbi. In prepričan sem, da ima trpljenje svoj smisel. 

Z njim dozorimo, spregledamo in se osvobodimo. Pogosto je takole – kar se najprej zdi 

kot katastrofa, se pozneje izkaže kot milost. Človek je del narave s svojimi padci in 

vstajenji, dnevom in nočjo, pomladjo in jesenjo, plimo in oseko. Kdor nikoli ne doživi 

težav, ne bo nikoli doživel velikega veselja – brez padca ni vstajenja. Če si veren, ti povem 

še tole: vse je dobilo najgloblji pomen s tem, da je to pot prehodil sam Božji Sin od 

velikega petka do velike noči. 
          

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA  
Zaupani njegovi svetovni mreži molitve za leto 2023 

Apostolat molitve že od vsega začetka, danes pa kot Papeževa svetovna mreža 
molitve, ki se posebej hrani z nameni, ki jih predlaga Sveti oče, ohranja in širi 
pobožnost Srca Jezusovega. Vabim vas, da se ji vsi, zlasti starejši in bolni, 
pridružite v čim večjem številu.  
Molitveni namen za mesec marec 2023: ZA ŽRTVE ZLORAB. Molimo za vse, ki 
trpijo zaradi zla, ki so jim ga povzročili člani cerkvene skupnosti – da bi v Cerkvi 
našli konkreten odgovor na svojo bolečino in svoje trpljenje.   
 

DRUŽINE IN OTROCI – opuščanje sv.maš 

Za mnoge je postalo sprejemljivo, da ne pridejo 

redno k nedeljski sveti maši. Vedno večja obilica 

drugih dejavnosti nam krade nedeljo. Ob tem se 

Satan veselo smeji in si mane roke. Postni čas naj 

bo zato resen premislek in odločitev, da pridemo k 

nedeljskemu bogoslužju. Ko enkrat popustimo, se 

stvari samo še podirajo. Kristus nam daje samega 

sebe. Brez bogoslužja pa začnemo živeti le iz svojih 

zalog. Počasi se nam začnejo stvari upirati, vse nas 

moti, namesto nedelje postavimo druge stvari. 

Resnega postnega časa z daljnoročnimi sadovi ni 

brez občestva. Naj nam šport in druga praznovanja 

ne zadušijo krstne milosti in večnega življenja.  
 


