
MAŠNI NAMENI  župnij  PZD/ od 29.marca do 5.aprila 2020 
 

PETA 
POSTNA 
NEDELJA 
Tiha nedelja  

29.marec 

   Č – † IVANKA PLIMON – 8.obl., MAKS in spomin na NEJCA     
ŠT – † VINKO NAGLIČ in MARTIN KOTNIK     
ŠP – † MILKA VRHOVNIK      
D – † ANTON ISAK – 12.obl.                    
Križ – † IVAN KOTNIK 
L – † MARIJA in JANEZ KERT in pri PRAJZU pomrli                     
O –  † IVAN in MOJCA KARNIČNIK   

 

Ponedeljek 
30.marec 

 
  

Č – † FRANC TOVŠAK  
D – PO NAMENU    

Torek 
31.marec 

  Č – † MINKA, MARIJA – 2.obl. in † FERDO BLAZNIK   
D – † JOŽE – obl. in CECILIJA ŽVIKART     

Sreda 
1.april 

  Č – PO NAMENU   
D – ZA ZDRAVJE   

Četrtek 
2.april   

 
 

Č – PO NAMENU     
D – PO NAMENU          

Petek 
3.april 

Prvi petek 

  Križ – † JELENOVI in pokojni pri hiši  
L – † MARIJA in MIHA PŠENIČNIK /Kledrovi/  
D – † JUSTINA MORI in ZAKERŠNIKOVI     

Sobota 
4.april  

  Č – † IVANKA PLEŠNIK  
D – večerna nedeljska maša: ZA ZDRAVJE in BLAGOSLOV                                                    

 

CVETNA 
NEDELJA 

  
5.april 

  
 

8.00 
8.00 
9.30 

 
9.30 

11.00 
 11.00  

Pri vseh mašah bo blagoslov cvetja in butar, vi pa ta blagoslov 
spremljate doma ter pokropite z blagoslovljeno vodo. 
Č – † starši ROŽIČ in KLEP      
ŠT – † DANILO TRETJAK      
ŠP – † BRUDER GUNTHER in VOŽIČEVI 
         † DRAGO VINŠEK –st.      
D – † JANJA VISKOVIĆ                     
L – † IVAN PŠENIČNIK – 17.obl. -Tičler                      
O – † FRANC POROČNIK – 6.obl. in GROBELNIKOVI     

 VAŽNA OPOMBA: 
 
Duhovniki bomo na Cvetno 

nedeljo maševali ob določeni uri, kot 
običajno, seveda v prazni cerkvi, vi pa 
doma pripravite snope, butare in jih 
ob duhovnem sodelovanju pokropite 
z blagoslovljeno vodo.  

Tako bodo tudi vaši snopi in 
cvetje blagoslovljeni.  

Sveto mašo pa nato 
spremljajte ob 10.00 uri po TV SLO 2, 
ali Exodus, ali Nova 24TV.                            

Duhovnik seveda mašuje po prejetih 
namenih, ki so napisani na 
oznanilnem razporedu. 

 

Preko tedna pa so maše ob 
običajni uri in je prav, da se duhovno 
povežemo med seboj. 
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KAKŠEN ZGLED DUHOVNIKA!! 
 

Ko je 72-letni italijanski duhovnik 
Giuseppe Berardelli zbolel za 
koronavirusom in je bil sprejet na 
zdravljenje v bolnišnico blizu Bergama, 
so mu župljani kupili respirator. Zaradi 
splošnega pomanjkanja dihalnih 
aparatov se mu je Giuseppe odrekel in ga 
podaril mlajšemu pacientu, sam pa je 
nekaj dni pozneje za posledicami 
smrtonosnega virusa umrl. Don Giuseppe 
je bil zelo priljubljen duhovnik, vedno 
vsem na voljo, vernim in nevernim, o 
njem pripoveduje županja. Znal pa je tudi 
dobro gospodariti in skrbeti za obnovo 
cerkva, med drugim je skupaj z občino 
postavil center za pomoč mladim iz 
ranljivih družin. Že pred tem je imel 
zdravstvene težave, ki jih je prenašal z 
zaupanjem v Boga in nasmehom na 
obrazu. 
Ko so ga 16. marca po ulicah mesta 
Casniga peljali k pokopu, so krajani 
pohiteli k oknom in na balkone svojih 
stanovanj ter mu namenili aplavz. 
         Zgodba, ob kateri človek umolkne. 
Kot bi bral pripoved p. Maksimilijana 
Kolbeja, ki je v nacističnem taborišču dal 
svoje življenje za sojetnika. Kolbe je v 
območje vsesplošnega zla vsadil seme 
Božjega, duhovnik Giuseppe se je 
trpljenju in obupu zoperstavil z 
darovanjem samega sebe; kot bi 
nevidnemu zlu zadal nepremagljivi 
udarec. 



Ob sedanjih razmerah človek pomisli 
najprej nase, na svoje potrebe in 
strahove. Manjše in večje zgodbe ljudi, ki 
v teh dneh vse svoje moči, včasih celo 
svoja življenja, dajejo drugim v skrbi za 
njihovo zdravje, pa nam govorijo, da je 
ljubezen močnejša od smrti. In tudi, da je 
človek kot Božja podoba sposoben 
izjemnih dejanj. 
Tišina, ki obdaja dneve okoli tihe nedelje, 
nam še na poseben način sporoča, da 
smo med seboj globoko povezani. To 
tišino Bog dopušča, da med seboj 
spletemo še nove vezi. Ker smo otroci 
enega Očeta.    (iz tednika Družine) 
 

-------------------------------------------------  
Škofje do preklica podeljujejo slovenskim 
katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri 
nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo 
odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, 
postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, 
spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma 
spletu ter s prejemom duhovnega obhajila. 
 

KAKO BOMO PRAZNOVALI 
LETOŠNJO  CVETNO NEDELJO? 

 

Radijski misijon na Radiu Ognjišče 
 

1. Škofje vabijo vernike, da v okviru 

priprave na velikonočne praznike 

spremljajo radijski misijon Radia 

Ognjišče, ki bo potekal od 29. marca 

do 4. aprila 2020. 
 

Cvetna nedelja, 5. april 2020 
 

1. Škofje bodo obhajali bogoslužje 

cvetne nedelje v svojih stolnicah brez 

navzočnosti ljudstva ob 10.00 ko bo 

prenos slavja po TV. 
 

2. Župnik bo obhajal v zaprti 

župnijski cerkvi sveto mašo, ob 

običajni uri kot je pri nas, brez 

navzočnosti ljudstva. Pri bogoslužju 

bo prebral pasijon po Mateju. Župnik 

povabi vernike k spremljanju svete 

maše po TV SLO 2 ob 10.00. 
 

3. Škofje določajo, da župnik opravi 

blagoslov zelenja v zaprti cerkvi brez 

navzočnosti vernikov. Verniki doma 

pripravite zelenje (npr. zelenje z 

vrtov, butare) in ga blagoslovijo z 

blagoslovljeno vodo. Duhovniki 

blagoslovljenega zelenja ne smejo 

deliti vernikom ali jim ga na 

določenem mestu pustiti na 

razpolago, saj bi pri tem lahko prišlo 

do okužb oziroma širjenja epidemije.  
 

4. Škofje vabijo vse vernike k ogledu 

tedenskega nagovora nadškofa Zoreta 

(TV SLO 1, predvidoma ob 11.30). 
 

5. Duhovniki vas župljane povabimo 

k darovanju za mašne namene in 

vzdrževanje župnije z nakazili na 

bančni račun župnije.  

Računi TRR župnij so naslednji: 
 

Dravograd: SI56 1954 0500 2644 660 
 

Šentjanž: SI56 1954 0500 2644 175 
 

Šempeter: SI56 1954 0500 7132 268 
 

Libeliče: SI56 0247 0008 9439 265 
 

Črneče: SI56 0247 0008 9439 071 
 

Ojstrica: SI56 1954 0500 2638 258 

Župnija računa na vas in vašo 

darežljivost. Zato vas prosimo, da ne 

pozabite na to, saj moramo položnice 

vseeno plačati. Vaši darovi ob 

nedeljah in praznikih so naš edini vir 

dohodka. Hvala da razumete in 

pomagate.  



Molitev za zdravje v času epidemije 

koronavirusa COVID-19 

Oče usmiljenja in tolažbe, 

tvoj Sin Jezus Kristus 

nam je s križem pokazal vrednost 

trpljenja. 

Pomagaj našim bratom in sestram, 

ki že nosijo križ bolezni in so 

preizkušani. 

Nakloni jim izboljšanje zdravja, 

njihovim svojcem pa poguma in 

zaupanja. 

Vsem zdravstvenim delavcem nakloni 

moči in zdravja, 

da bodo vztrajali v ljubezni do 

bolnikov; 

raziskovalcem pa, da bodo čim prej 

odkrili uspešno zdravilo. 

Nam in vsemu svetu daj svoj 

blagoslov, 

da bomo rešeni bolezni 

in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo 

zahvaljevati. 

Amen. 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – 

prosi za nas. 

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne 

bolezni – prosi za nas. 

Vsi božji svetniki in svetnice – 

prosite za nas. 

Priporočilo: Pazite nase, zadržujte 
se v okolju svojega doma, stanovanja 

in ne ogrožajte drugega. Hvala, da 
upoštevate pravila za skupno dobro 

nas vseh. Verjamem, da bomo kmalu 
rešeni te nadloge in bolezni. 

Zaupajmo in veliko molimo v ta 
namen. Papež nam je podeli poseben 

blagoslov in verjamem, da bo ta 
blagoslov res pomagal k umirjanju 

pandemije. 
  

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! 
  

OZNANILA: 

 V petek 3.4. bo ob 15.00 na Kabelski TV 
Dravograd potekala molitev križevega 
pota iz cerkve Sv.Križa nad Dravogradom. 
Vabljeni k ogledu. Jutri v nedeljo pa bo 
prenos maše iz Črneč ob 9.00 na istem 
kanalu. Vabljeni k ogledu.  
 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc.

 


