
                         

MAŠNI NAMENI župnij PZD / od  24. marca do 31. marca 2019 

 
TRETJA 
POSTNA 
NEDELJA 
24. marec 

 

  

   

8.00 
8.00 

 
9.30 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00  

Č – † mamo in rajni EPŠEKOVI            
ŠT – † RUDI KOJZEK in MUDAFOVI 
        † JOŽE SGERM ter IVAN in ANGELA SGERM    
SK – † MARIJA in HILDA VRHOVNIK   
ŠP – † MARIJA in IVAN GERHOLD – obl.     
D – † MIRKO PEŠL in JANI ŠKRATEK  
L – † URŠULA SONJAK              
O – † KARBELOVI    
Ob 15.00 križev pot v naravi iz Šentjanža do Šempetra; Tečaj 3.dan                     

Ponedeljek 
25.marec 
Marijino 

oznanjenje 
Materinski dan 

11.00
16.00  
17.00 
18.30 

L – † MARIJA KERT in pri hiši pomrli  
DSČ – † MATEVŽ PAVŠE  
ŠT –  † TEREZIJA MOČNIK  
D – za družine in dobro duhovno vzgojo             

Torek 
26.marec  

 

17.00
18.00
18.30 

E –  †  ELA KOS - osmina   
Č – † MARIJA BLAZNIK   
D – † BRANKO in družina KANCIJAN ter LUŽNIKOVI  
Po maši ogled svetopisemskega filma v Dravogradu – Kraljica Estera    

Sreda 
27.marec  

7.30  
18.00 

D – † VIDO ŽLOF – obl. 
Č – † MARIJA KOS   

Četrtek 
28.marec 

 16.00 
 18.30 

L – † MARIJA OTO, MARIJA in KLARA ULCEJ  
D – † ANICA VUZEM – 2.obl. - po maši - seja ŽPS Dravograd           

Petek 
29.marec   

 

9.00 
18.00
18.30 

  

SK – PO NAMENU (sodeluje župnija Libeliče)               
Č – † OTO STOPAR - osmina 
D – † NIKOLA PREKSAVEC – 4.obl. 

Sobota 
30.marec 

  

11.00 
 18.30  

L – † JANEZ SNEŽIČ – 1.obl. in pri hiši pomrli        
D – nedeljska večerna maša: † ISAK ANTON in pri hiši pomrli 
                                                      † LJUDMILA PEŠL – 2.obl.         

 
ČETRTA 
POSTNA 
NEDELJA 
31. marec 

Krstna 
nedelja v 

Dravogradu   

8.00 
8.00 
9.30 

 
9.30 

11.00 
11.00  
15.00 

Č – † mama ROŽIČ – 20.obl. in pokojni ROŽIČEVI             
ŠT – † FRANČIŠKA BART               
ŠP – † COFLNOVI  
         † GUNTHER BRUDER in BOŽIČEVI (med mašo krst) 
D – † JOŽE in CECILIJA ŽVIKART (med mašo krst)    
L – za duhovnike in nove duhovne poklice               
O – prva sveta spoved; maša † MARIJA GOLOB    
SK – †  ALOJZIJA KOGELNIK – 25.obl. in rajni KOGELNIKOVI 
Ob 15.00 križev pot v naravi – po Viču               

Zakaj na koncu molitve rečemo amen? 
Beseda amen prihaja iz hebrejščine (heb.amin – tako naj bo) in označuje trdnost, trajnost v tvarnem svetu. Od 
tod je prišel njen pomen na duhovno področje. Zato amen izraža vero, da zaupamo v nekoga. Bogoslužje nas 
večkrat vabi, da odgovorimo z amen na duhovnikove molitve, da potrdimo, da je to res tako (tako je, tako 
bodi). Pri prejemu obhajila na duhovnikove besede »Kristusovo telo« odgovorimo »Amen«, ki pa tu pomeni: 
»Da, verujem!« Jezus v evangeliju večkrat pravi (latinsko): (»Amen, amen dico vobis. – Resnično, resnično 
povem vam.« Tu amen prevajamo z resnično povem vam, da bi podkrepili svoje trditve. Knjiga Razodetja 
Jezusa imenuje: »Amen«, to je »zvesta in resnična priča« (Raz 3,14). 

(iz knjige: Božo Rustja, Kruh in vino smo prinesli, Ognjišče 2009) 

24.03.2018                                                          Številka 12 / 2019  
Mačo ali vitez? – Uvodnik tednika Družine 

 

Pred kratkim smo moški za moške pripravili duhovni vikend. Dvaindvajset nas je bilo; 
poslušali smo nekaj nagovorov, molili smo skupaj in sami v tišini ter drug za drugega, 
poromali smo skupaj peš na Brezje. Ko smo si na koncu podelili izkušnje, smo se čutili 
okrepljene: od Božjih navdihov ter od iskrene izmenjave izkušenj in moči bratske 
podpore. Ob koncu srečanja smo v domu duhovnih vaj obhajali mašo še z dvema 
drugima skupinama, v katerih so bile tudi ženske, a še vedno smo v kapeli prevladovali 
moški. Duhovnik se je čudil: »Ko mašujem, je redko med udeleženci več moških kot 
žensk!« 
Nove pobude, namenjene povezovanju moških, vznikajo brez kakršnega koli načrtovanja 
od zgoraj, v Cerkvi in zunaj nje. Od majhnih skupin do večjih srečanj, kakršno je bilo 
preteklo soboto v Šentvidu (več na str. 15). Verjetno utegne kdo ob takšnem druženju 
zastriči z ušesi, češ, le kaj imajo po letih dominacije spet za bregom. Zadržanost do 

iskanja moške identitete je lahko povezana z 
določenimi predstavami o moškosti, ki so bolj kot 
idealom, ki bi jih moški gojili, bliže karikaturam 
moškosti. Mednje brez dvoma sodi lenobni 
pasivnež ali sebičen, postavljaški, brezčuten moški. 
Z eno besedo – mačo. 
Kot je razbrati iz izkušenj sodelujočih v moških 
skupinah in »odmikih«, gre tu za vse kaj drugega. V 

družbi, ki prevprašuje moške in ženske vloge, najdejo prostor, kjer brez zunanjih 
pritiskov in pričakovanj lahko odvržejo oklepe, se odprejo in moško energijo, ki nastaja, 
uporabijo za lastno rast.  
»Nisem vedel, da to tako potrebujem. Uspeli smo ustvariti varen prostor, v katerem ni 
bilo čutiti obsojanja, pač pa podporo,« pravi eden od udeležencev moške skupine, ki ni 
opredeljena kot krščanska. 
Poleg podpore »bratov« se pri druženju vernih moških odpira še druga dinamika. 
Udeleženci odkrivajo »očetovsko Božjo trdnost in ustvarjalno moč«, kot temu pravi p. Vili 
Lovše. Jezusova osebnost bržkone o »pravem moškem« pove več kot na tisoče knjig. Po 
eni strani pri njem najdemo moč, trdnost, samozavest, jasnost, pogum. A če zna udariti 
po mizi, je obenem sočuten, usmiljen, krotak in ponižen. Moški kot vitez, ki se zna 
preseči in žrtvovati. Ki zna ponuditi zaščito šibkejšemu. Ki mu je mar za to, kam gre svet.  
Prav po tem – ali se moški osvobaja ega, strahu in osamljenosti, ali se v njem prebuja 
nova ustvarjalnost, čut za drugega na mikro in makro ravni – je mogoče presoditi, koliko 
moški napreduje kot moški. In ali mu tovrstno moško druženje koristi.   
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