
                         

MAŠNI NAMENI župnij PZD / od 7. aprila do 14. aprila 2019 

 
PETA 

POSTNA 
NEDELJA 

7.april  

8.00 
8.00 

 
9.30 

 
9.30 

11.00 
11.00  

 

Č – † BERNARD NOVAK – 3.obl.              
ŠT – † DANILO TRETJAK – obl.                
        † HELENA POPLAZ  
ŠP – † JULIJANA POBERŽNIK – obl. ter ANA in MATEVŽ POBERŽNIK  
         † FRANC SVETINA 
D – † JUSTINA MORI in ŠTEFAN 
L – † IVAN PŠENIČNIK in pri hiši pomrli               
O – † MARIJA MORI (med mašo krst)     
 Ob 17.00 križev pot v naravi – od Potoč do Libelič                 

Ponedeljek 
8.april 

 16.00  
18.30 

DSČ – PO NAMENU    
D – † družina KLUG (Anton,Marija,Peter, Dušan in Danica)               

Torek 
9.april 

 

17.00
18.00
18.30 

E –  PO NAMENU      
Č – † FRANCKA in MAKSI KOTNIK ter SOR.      
D – † ANICA GOSNIK, po maši skupni ogled filma v Dravogradu (očak Jakob)      

Sreda 
10.april 

7.30  
18.00 

D – † CILKA HODNIK  
Č – † FRANČEK GOJKOVIČ     

Četrtek 
11.april 

 17.00 
18.00 
 18.30 

D – RAZGOVOR ZA KRST (starši + botri)  
Č – PO NAMENU     
D –  † VILI VRAVNIK in rajni MEDVEDOVI             

Petek 
12.april 
CVETNI 
PETEK 

 

 
8.30 
9.30 

16.00
18.30 

Spovedni dan pri Križu za Pastoralno zvezo Dravograd 
SK – † oče KAREL in sin KAREL PUŠNIK ter MANUELA    
SK – † FERDINAND SEKALO  
L – † MARIJA in MIHA PŠENIČNIK  
D – † IDA PODERČNIK in ŠTEFAN   

Sobota 
13.april 

 

8.00 
9.00 

10.00 
17.00
18.30  

Č – V DOBER NAMEN          
DSČ – blagoslov zelenja v Domu Črneče 

Dravograd: SREČANJE DRUŽIN V DRAVOGRADU iz PZD (do 12.00) 
ŠT – † STANKO KAŠMAN in MARTIN SVETEC (blag. snopov za Sv.Emo) 
D – nedeljska večerna maša: † starši KORDEŽ in sinovi           

 

CVETNA 
NEDELJA 

14.april  

Blagoslov 
butar pri 

vseh 
mašah 

8.00 
8.00 
8.00 

 
9.30 

 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00  

D – ŽIVI IN RAJNI FARANI 
Č – † mama in oče ter sestra ŠTEFKA TAJZEL               
ŠT – † RUDOLF KOJZEK in MUDAFOVOVI - r                  
        † VINCENC BREZNIK – 6.obl. ter brat in sestra ter starši    
ŠP – † JOŽE ŠKRABEC in starši   
         † STANISLAVA GNAMUŠ – 3.obl.  
SK – † MATEVŽ PAVŠE 
D – † starši SAHERNIK – GRAGER    
L – † ŠTEFAN NOVAK                  
O – † JOŽEF MATIJA              

  Prosim, da se pravi čas prijavite za srečanje družin naše PZD. Prijave potrebne 

(delavnice za otroke ter agape). Z nami bo Anja Kastelic je po izobrazbi magistra farmacije 

in terapevtka zakonske in družinske terapije. Rada predava o odnosih, odpuščanju, 

odločanju in iskanju poklicanosti, teologiji telesa ipd.. Vsem, ki boste prišli, vam ne bo žal.  

07.04.2019                                                          Številka 14 / 2019  
VABLJENI K POSLUŠANJU LETOŠNJEGA RADIJSKEGA MISIJONA od 7.aprila do 13.aprila 2019 
 

SPORED MISIJONA: 
V nedeljo, 7. aprila, ga bo z osrednjim 
misijonskim nagovorom na temo 
"Cerkev je mlada", odprl izjemen 
filipinski kardinal Luis Antonio Tagle. 
Tudi letos bo vsak misijonski dan 
zaznamovala rubrika Drugi pogled, v 
nedeljo jo bo pripravil Tone Česen, ki 
bo z nami tudi v večernem pogovoru. 
 

V ponedeljek, 8. aprila, bo v 
misijonskem nagovoru in v večernem 
pogovoru z nami misijonar Sašo 

Mugerli, tema pa bo "Je bil Bog kdaj najstnik". Drugi pogled na isto temo bo pripravil p. 
Primož Jakop, ki bo z nami tudi v jutranji Svetovalnici. 
 

Torek, 9. aprila, pripada misijonarju p. Branku Cestniku, s temo: "Kako naj oznanjam 
veselje, ko pa je toliko škandalov?". Pater Branko bo z nami tudi zvečer v misijonskem 
pogovoru, medtem ko Drugi pogled pripravlja duhovnik Martin Golob, ki bo tudi gost 
jutranje Svetovalnice. 
Veseli smo, da bomo letos spet lahko prisluhnili misijonarju p. Marku Ivanu Rupniku.  
 

V sredo, 10. aprila, pripravlja nagovor na temo "Tudi jaz bom enkrat star ali poljubiti svoja 
leta". Drugi pogled ta dan pripravlja s. Božena Kutnar, ki bo naša gostja tudi v jutranji 
Svetovalnici, v večernem misijonskem pogovoru pa bo z nami duhovnik Matevž Mehle. 
Ker je v petek spovedni dan po vsej Sloveniji, nas bo na to,  
 

v četrtek, 11. aprila, pripravil br. Jaro Knežević, ki bo z nami tudi v večernem pogovoru. "V 
primerjavi z drugimi sem kar v redu," smo naslovili dan in na to temo bo drugi pogled 
pripravil salezijanec, Miroslav Simončič, v Svetovalnici pa bo z nami duhovnik Roman 
Globokar. 
 

Petek, 12. aprila, je namenjen bolnikom. Glavni nagovor bo pripravil p. Toni Brinjovc. Na 
temo "Bolniki so del telesa Cerkve ali Ko zbolijo mladi" bo Drugi pogled pripravila s. 
Emanuela Žerdin, ki bo z nami tudi v jutranji Svetovalnici, zvečer pa bo z nami salezijanec, 
Miroslav Simončič. 
 

V soboto, 13. aprila, bo misijon zaključil nadškof Alojzij Cvikl, sinodalni oče nedavne sinode 
mladih. "Bil sem izgubljen in Si me našel", je naslov zadnjega dne, za katerega bo Drugi 
pogled pripravil Damijan Mlinarič, ki bo z nami tudi v Večernem pogovoru.   (radio Ognjišče) 


