
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 8.marca do 15.marca 2020 

 
 

DRUGA 
POSTNA 
NEDELJA 

  
8.marec 

8.00 
 

8.00 
9.30 

 
 

9.30 
 

11.00 
11.00  

Č – † MARIJA CEHNER  
       † MIROSLAV SMONKAR              
ŠP – † FRANC – 25.obl. in IVAN – 4.obl. PIRNAT ter MARJETA PIRNAT  
ŠT – † IVAN MERC – 1.obl. 
        † VINŠEK DRAGO 
        † LORENCI JULIJANA - r  
D – † ERNA PETELIN – 2.obl. /predstavitev birmancev molitvenim botrom) 

      † IVAN GRACEJ – 7.obl. /pred mašo molijo križev pot birmanci)                
L – † ANA, JAKOB st. in JAKOB ml. ter PETER JAMER                     
Magdalena –  † JANEZ KLANČNIK    

 

Ponedeljek 
9.marec 

Frančiška 
Rimska, red. 

 
18.00
18.30 

 
Č – PO NAMENU 
D – † PAVLA BERTONCELJ – 35.obl.   / po maši seja ŽPS Dravograd/  

Torek 
10.marec 

40 mučenikov 

18.00 
18.30 

Č – PO NAMENU   
D – † JULIJANA ŠIMON - osmina 

Sreda 
11.marec 

7.30 
17.00 

D – † MARIJA OCVIRK  

L – † FRANC JAMER – 3.obl.     

Četrtek 
12.marec 

  

 
18.30 

  

D –  † FELIKS ŽLOF - osmina    / po maši seja Tajništva PZD) 

Petek 
13.marec 

9.00 
 18.30 

Križ – PO NAMENU                    /ob 17.00 družinski verouk pri Križu/ 
D – †  ALEŠ, MARIJA, JOŽEF KRIVC /tečaj za zakon ob 19.00 v Dravogradu/ 

Sobota 
14.marec 

 

11.00   
18.30 

L – PO NAMENU       
D – večerna nedeljska maša: † KORBES MATILDA, IVAN ter otroci  
                       in KORBESOVI  /pred mašo molijo križev pot prvoobhajanci s starši/                  

 
 

TRETJA 
POSTNA 
NEDELJA 

  
15.marec 

8.00 
8.00 

 
9.30 

 
9.30 

11.00 
11.00  

Č – † GABROVČEVI in IVANKA MLAKAR   
ŠT – † ALOJZIJA JEHART – obl. in BOGDAN - r   
         † VIKTOR LEVOVNIK - r  
ŠP– † starši VRHOVNIK in OTO ČEGOVNIK  

          ZA ZDRAVJE             
D – † MATILDA SKRUBE  /pred mašo molijo križev pot člani ŽPS/                  
L – † ROZINA In PAVEL OTO in pri hiši pomrli                   
O –  † MATILDA – 20.obl. ter JOŽE in FRANC BREZNIK (Karbelovi)     

 DUHOVNA MISEL:   
Evangeljski dogodek na  gori 

Tabor je zapisan takoj po tem, ko Jezus 

svojim učencem razlaga, da je njegov 

učenec tisti, ki »se odpove sebi in vzame 

svoj križ ter hodi« za njim (Mt 16,24).  

In morda bo zvenelo čudno, da 

dogodek na gori ni napisan, da bi tej 

krutosti hoje za Jezusom postavil ceneno 

tolažbo, ampak da bi te besede  učenci 

pravilno razlagali in razumeli.  

Da torej odpoved sebi, nošenje 

križa in hoja za Jezusom ne pomenijo nič 

drugega kakor odkrivanje svoje izvirne 

lepote, svoje resnične podobe, kakršna je 

pred Bogom, ne pred ljudmi. 

 
  



Številka 10   8. marec 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ko je še govóril,  
jih je obsenčil svêtel oblak,  

in glej, glas iz oblaka  
je rekel:  

»Ta je moj ljubljeni Sin,  
nad katerim imam veselje; 

 njega poslušajte!«  
Ko so učenci to zaslišali,  

so padli na obraz  
in se zelo prestrašili. 

(Mt 17,5–7) 

 

Tiste dni je Gospod rekel Ábramu:  
»Pojdi iz svoje dežele, iz svoje rodbine in iz 

hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo bom 

pokazal. 1 Mz 12,1 
 

Bog ni pripravljen služiti načrtom 
mož in žena; ne pusti se podkupiti 
z ničimer, kar mu ljudje lahko 
ponudijo. Bog že ima vse in vse je 
njegovo. Ne da se omehčati s 
teleti, molitvami, »darovanimi« 
spovedmi, romanji ... Boga nihče 
in na noben način ne more spraviti 
v svoj žep.  

Bog je tisti, ki vodi igro in vabi ljudi 
na svoja pota.  
Bog da slišati svoj glas v 
Abramovem srcu, kakor ga daje 
slišati v srcu vsakega moža in 
žene: »Zapusti svojo deželo, svoj 
dom, svoje načrte in začni hoditi 
po mojih poteh.«  
To je vera: zapustiti svoj »dom« in 
svojo »deželo«, da bi začeli hoditi 
za Bogom in popolnoma zaupali 
vanj.  
Takšna vera ni lahka, ker se ne 
rodimo z njo, ni v naši naravi in ni 
instinktivna, kakor je instinktivno 
to, da prosimo za pomoč koga, ki 
je močnejši od nas, če smo v 
nevarnosti. Takšna vera lahko 
izvira samo  z svobodne in 
zavestne odločitve.  
Takšna vera je dosežek.  
Takšna je vera v Jezusa. Vera 
tistih, ki sprejemajo njegovo 

besedo in so mu pripravljeni slediti 
po Božjih poteh. 

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



 ČE OTROK ŽIVI … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Če otrok živi v sovraštvu,  
se bo naučil prepirati in vojskovati. 
Če otroka stalno grajamo,  
se bo naučil obsojati.  
Če otrok živi v strahu, bo postal boječ. 
Če smo do otroka preveč usmiljeni,  
se bo začel smiliti samemu sebi.  
Če otrok živi v ljubosumnosti,  
se bo v njem naselil občutek krivde.  
Če otroka spodbujamo, bo postal 
zaupljiv.  
Če otrok živi v potrpežljivem okolju,  
se bo naučil biti vztrajen in potrpežljiv. 
Če otroka hvalimo, se bo naučil biti 
prizadeven. 
Če otroka sprejemamo, se bo naučil 
ljubiti sebe. 
Če otroku damo priznanje, se bo naučil 
stremeti za ciljem. 
Če otrok živi v prijaznosti, se bo naučil, 
kaj je prav. 
Če otrok živi v ozračju poštenosti, se bo 
naučil, kaj je resnica. 
Če otrok živi v varnosti, se bo naučil 
verovati vase in v ljudi okrog sebe. 
Če otrok živi v prijateljstvu, se bo naučil, 
da je dobro živeti na tem svetu. 
  

Po: B. Rustja, Zgodbe  s semeni upanja 

POST BREZ TELEFONA 
Akcija za mlade, letos pa kar za vse 
uporabnike telefona. Cilj akcije je, da 
bi vsak dan v postu za eno uro odložili 
pametni telefon in ta čas porabili za 
»resnične stvari«. Pobudniki akcije 
predlagajo, naj bo ta ura odpovedi 
med 19.00 in 20.00, ko je statistično 
na spletu največ uporabnikov. Na 
facebook profilu akcije 
#resnicnostjelepsa so sproti 
objavljene spodbude in dejavnosti, s 
katerimi lahko nekdo »pridobi eno 
uro resničnosti«. 

 
--------------------------------------------------------  

Križ je znamenje ljubezni,  
križ je jamstvo odpuščanja. Ljubezen, ki je 

ne napaja, ne hrani  
križ, ni prava ljubezen,  

temveč le kratkotrajno čustvo. 
(sv. Pij iz Pietrelcine) 

 

Kristusov križ  
je za človeka nekaj podobnega,  

kot so za ptice krila: nosi ga kvišku. 
(sv. Bernard) 

https://www.facebook.com/resnicnostjelepsa/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/resnicnostjelepsa/?epa=SEARCH_BOX


Molitev za izbiro članov ŽPS 
  

Molitev za modro izbiro članov 
župnijskega pastoralnega sveta 

  
Dobri Bog, pred nami je za našo 

župnijo pomemben dogodek,  
dan, ko bomo izbirali člane 

župnijskega pastoralnega sveta.  
Pomagaj nam, da bomo v svojih 

bratih in sestrah 
po navdihu Svetega Duha  

prepoznali tiste,  
ki bodo to nalogo v naši župniji 

opravljali najbolje 
in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in 

odgovornostjo.  
Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi 

ostali župljani  
pri tem odgovornem delu,  

vsak po svojih močeh, 
pomagali s svojimi darovi,  

in bomo tako skupaj skrbeli 
za bogato življenje naše župnije. 

Amen! 

Kaj je župnijski pastoralni svet? 
Župnijski pastoralni svet je župnikovo 
posvetovalno in delovno telo, ki 
preučuje, načrtuje in izvaja pastoralno 
delo v župniji. 

Katere so naloge župnijskega 
pastoralnega sveta? 
Župnijski pastoralni svet obravnava 
vprašanja, ki so povezana z verskim 
življenjem in pastoralnim delovanjem 
župnije, pripravlja predloge in sklepe ter 
skrbi za njihovo uresničevanje. Naloge 
župnijskega pastoral-nega sveta se 
nanašajo na skupno življenje župnijskega 
občestva, oznanjevanje, bogoslužje in 
dobrodelnost v župniji. 

Kdo lahko predlaga člane 
župnijskega pastoralnega sveta? 
Člane lahko predlaga vsak župljan, ki je 
dopolnil 16 let in je prejel zakramente 
uvajanja (sveti krst, sveto evharistijo in 
sveto birmo). 
Kdo je lahko izbran v župnijski 
pastoralni svet? 
V župnijski pastoralni svet je lahko izbran 
vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je 
prejel zakramente uvajanja ter ga 
odlikujejo trdna vera, nravno življenje in 
razsodnost (je praktičen kristjan in živi v 
skladu s cerkveni-mi predpisi) 
 

OZNANILA: 

 Center za duhovne poklice Maribor 
prosi posameznike k molitvi za našega 
nadškofa. Pet let je na čelu naše 
nadškofije, zato mu ob jubileju želimo 
izročiti duhovni šopek molitve. Lahko 
karkoli molite, vse kar boste zanj naredili v 
molitvi, napišete na poseben list (prejeli ga 

boste sedaj po maši) in vse te vaše molitve, 
zbrane v duhovni šopek bomo 26.aprila 
izročili nadškofu v Mariboru ob posebni 
prložnosti. Prosim za resno sodelovanje. 
Naj bo to še ena vesela postna vaja za vse 
nas. 
 Verniki v Šentjanžu – prosim da 
poravnate dar za letošnjo stolnino. 
 
 Prihajajte k molitvi križevega pota pred 
mašo. Zato je treba nekoliko prej k maši. 
Ne pozabimo na ta dela ljubezni. Pa 
spoved bo potrebno opraviti. Zato bo 
spovednik vedno pred mašo na razpolago. 
   
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc.

 


