
MAŠNI NAMENI  župnij  PZD/ od 5.aprila do 12.aprila 2020 
 

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 – prenos maše po KTV Dravograd                    
L – † IVAN PŠENIČNIK – 17.obl. -Tičler                      
O – † FRANC POROČNIK – 6.obl. in GROBELNIKOVI     

 

Ponedeljek 
6.april 

 
  

Č – PO NAMENU    
D – PO NAMENU   /ob 20.00 zvonjenje iz naših cerkva za prenehanje epidemije/ 

Torek 
7.april 

  Č – PO NAMENU     
D – PO NAMENU       

Sreda 
8.april 

  Č – ZA ZDRAVJE   
D – ZA PRENEHANJE BOLEZNI KORONAVIRUSA    

 
VELIKI 

ČETRTEK 
9.april   

 
 

18.00 
18.00 

Spomin postavitve sv.evharistije ter mašniškega posvečenja, maša se 
opravi brez ljudstva v zaprti cerkvi 
Č – PO NAMENU     
D – † IVAN GRACEJ - r          

 
Veliki petek 

10.april  

 18.00  Križ – obredi velikega petka (brez udeležbe vernikov) 
Obrede velikega petka spremljamo preko TV ekranov 
Ta dan je strogi post – (glej zapis) 

 
Velika 
sobota 
11.april  

 
12.00 
20.00  
20.00 

Blagoslova jutranjega ognja ni 
D – blagoslov jedil – prenos preko KTV Dravograd 
Č – vigilija v Črnečah: maša PO NAMENU    
D – vigilija v Dravogradu: maša: † MARICA IMENŠEK, STANKO, BLAŽEK   
                                                           in DANICA                                                      

 

VELIKA 
NOČ 

  
12.april 

  
7.00 

  
7.00 

 
 

8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00   

 Dan spomina Gospodovega vstajenja, vstajenjskih procesij ni 
Č – † OTON, BRANKO in KATICA BREZNIK 
       † KATARINA LIPOVNIK 
ŠT – † IVAN KOTNIK – r 
        † SUZANA ŠTUMPFL 
         † VINCENC BREZNIK – obl. ter brat in sestre 
Velikonočni zajtrk v družinah – z zvonjenjem iz cerkva  
D – ŽIVI IN RAJNI ŽUPLJANI                      
ŠP – † MIKA in VIKTOR VRHOVNIK                       
L – † MARJANA KUŠEJ in sin DARKO       
O – ŽIVI in RAJNI FARANI      

   

Kaj je strogi post in za koga ne 
velja? Strogi post (odpoved mesu ob 
petkih in da se le enkrat v dnevu do 
sitega najemo na veliki petek) ne velja za 
vse, ki so mlajši od 18 let ali starejši od 
60 let, ter za nosečnice in bolnike. 

Preprečevanje epidemije COVID-19 
Škofje poudarjajo, da še vedno veljajo 

vse določbe, vsebovane v Izrednih navodilih 
slovenskih škofov za preprečevanje širjenja 
COVID-19, ki  so jih škofje ordinariji sprejeli 12. 
marca 2020. Vsi  verniki naj uresničujejo državna  
navodila za preprečevanje epidemije ter ohranitev 
svojega zdravja in zdravja bližnjih. 



Številka 14      5. april 2020 
UVODNA MISEL Z MOLITVIJO 

Trenutni ‘koronavirus’ časi so pravzaprav 
zelo čudni. Kljub naši miselnostiu, da smo 
vsemogočni, smo se s pojavom tega 
kronavirusa znašli v povsem 
nebogljenem položaju. Človek naj bi bil 
najrazvitejše bitje, v družbi neomejen, 
vsemogočen (kakor Bog), pa ga 
popolnoma sesuje tako mali in nevidni 
virus. Lahko rečemo, da smo na nek 
način v vojni, s tem majhnim bitjem, ki ga 
s prostim očesom sploh ne vidimo. Zato 
lahko rečemo, da je ta vrsta vojne toliko 
zahtevnejša. Težko ga bomo premagali, 
še posebej ne od danes do jutri. 
Premagamo ga lahko samo z enotnostjo, 
disciplino, upoštevanjem navodil stroke 
in vlade RS, z vero, da je zmaga na naši 
strani in predvsem z vero v Sv. 
Troedinega Boga. Zdaj je čas, da vsak od 
nas veliko bolj zaupa Bogu. Tukaj je sedaj 
božji čas, ki nas bo usmeril na pravo pot 
in verjamem, da bomo odslej postali 
drugačni. Bolj potrpežljivi, bolj 
razumevajoči, bolj usmiljeni, veliko bolj 
bomo iskalci Boga. To trdno upam, da 
nam to prinese ta epidemija. Morda tale 
molitev na koncu tega razmišljanja: 
”Gospod, kako naporno je nemirno 
pogledovati v prihodnost. Toda, Gospod, 
ti si ljubitelj življenja, ti si močnejši tudi 
od te epidemije. Prosimo te, ozri se na 
krike mnogih, ki v strahu in bolečini 
izgubljajo svoje najdražje in zaustavi to 

»kugo« našega časa. Daj ljudem moči in 
poguma, da bodo v moči tvoje Milosti 
ponovno vstali in hodili ter še naprej 
darovali življenje za svoje brate. Obišči jih 
s svojo tolažbo in močjo! Marija, stoj ob 
strani tistim, ki umirajo in nimajo nikogar 
ob sebi. Ti sama jim bodi nežna bližina. 
Stoj ob strani tistim, ki izgubljajo svoje. Ti 
sama jim briši solze. Stoj ob strani osebju, 
ki omaguje. Ti sama jih dviguj s tal kakor 
nekoč svojega Sina. Stoj ob strani bolnim. 
Ti sama jim bodi priprošnjica za zdravje. 
Stoj ob strani vsem zdravim, da bi zdravi 
tudi ostali ter odgovorno in hitro delali za 
dobro vsega človeštva. Marija, ti sama 
bodi naša zaščita in materinska opora. 
Amen!” 

 
CVETNA NEDELJA 2020 
Letošnja cvetna nedelja bo zelo zelo 
drugačna. Priljubljena procesija s snopi 
okrog cerkve bodo povsem izostala. Tako 
množična praznična procesija, kot jo 
vidimo na sliki iz preteklih let, so letos 
samo bled spomin. Verjamem pa, da bo 
tisti bistveni del praznika vseeno ostal. 
Kot smo napovedali, bo blagoslov cvetja 



ob urah napovedanih sv.maš v vseh 
naših župnijah, razlika je le ta, da boste 
svoj izdelani snop, pegl, butaro, sami 
pokropili z blagoslovljeno vodo. Naj bo 
cvetna nedelja zato še bolj družinska, 
sledite sv.mašam, ki jih bomo darovali 
duhovniki brez ljudstva v farnih svetiščih. 
- p.Milan v Šentjanžu ob 8.00 ter ob 9.30 
na Šempetru.  
-župnik Franček Kraner bo vodil 
blagoslov in mašo ob 8.00 v Črnečah, ob 
9.30 pri Križu, ob 11.00 pa v Libeličah. - 
Župnik Igor pa bo blagoslovil cvetje in 
zelenje ob 9.30 v Dravogradu (prenos 
sv.maše na KTV Dravograd) ter ob 11.00 
na Ojstrici.  
 
Kako pa bo s praznovanjem velikega 
četrtka, velikega petka, velike sobote in z 
veliko nočjo ter seveda blagoslov 
velikonočnih jedil, pa preberite v 
spodnjem zapisu:  

Veliki četrtek, 9. aprila • Verniki lahko obrede 

velikega četrtka spremljate po Radiu Ognjišče 

in TV Exodus. Verniki lahko na ta dan zmolite 

rožni venec za duhovne poklice.• Verniki 

darujejo za mašne namene in vzdrževanje 

župnije z bančnim nakazilom na TRR župnije.  

Veliki petek, 10. aprila • Verniki zmolite žalostni 

del rožnega venca oziroma molite križev pot ob 

15.00 (na Radiu Ognjišče). Prav tako ste 

povabljeni, da spremljate križev pot papeža 

Frančiška (TV SLO 1 zvečer). • “božji grob letos 

ne bomo postavljali. Verniki preberite pasijon 

po Janezu. 

Velika sobota, 11. aprila • Blagoslov in delitev 

ognja letos odpadeta. •Škofje določajo, da je 

zaradi epidemije veljaven blagoslov jedil po 

televiziji oz. radiu.  

• Verniki pripravite velikonočna jedila in se 

udeležite televizijskega prenosa blagoslova 

velikonočnih jedil iz mariborske stolnice, ki bo 

na TV SLO 1 predvidoma ob 15.00 in na TV 

SLO 2 ob 17.30. Blagoslov velikonočnih jedil 

bo tudi v Dravograjski cerkvi ob 12.00 uri (brez 

navzočnosti vernikov) • Verniki lahko doma 

sami spoštljivo blagoslovite jedila. (glej priloženo 

blagoslovno molitev) 

•Župnik Igor bo ob 20.00 obhajal velikonočno 

vigilijo v dravograjski cerkvi. Vabim vas, da se 

mi v duhu pridružite. Verniki ste povabljeni, da 

spremljate obred po medijih s prižganimi 

svečami v svojih domovih.• (morda nam uspe 

pripraviti prenos preko FB strani) Vstajenjske 

procesije letos odpadejo. • Verniki ste vabljeni 

k ogledu velikonočne poslanice slovenskih 

škofov, ki bo na TV SLO 1 na veliko soboto 

zvečer (poslanico bo predstavil škof msgr. dr. 

Jurij Bizjak).  

Velika noč Gospodovega vstajenja, 

12. aprila 

•Škofje vabijo vse vernike (družine) v Sloveniji, 

da se ob 8.00 zberete na velikonočnem zajtrku 

in zmolite molitev z blagoslovom. •Župniki 

bomo ob 8.00 zvonili z vsemi zvonovi kot 

vabilo k zajtrku in v znamenje velikonočnega 

praznika. 

•Župniki (duhovniki) darujejo velikonočno 

mašo sami v svojih zaprtih župnijskih cerkvah 

brez udeležbe vernikov in brez somaševanja. 

Župnik Igor bo obhajal slovesno sv.mašo ob 

9.30 v Dravogradu. Vabim vas da se mi v duhu 

pridružite. •Škofje vabijo vse vernike, da 

spremljajo prenos velikonočne svete maše iz 

mariborske stolnice (TV SLO 2 ob 

10.00).•Škofje vabijo vse vernike, da spremljate 



prenos papeževega blagoslova Urbi et Orbi, ki 

bo predvidoma ob 12.00 na TV SLO 1. 

• Verniki darujete za mašne namene in 

vzdrževanje župnije z bančnim nakazilom na 

TRR 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 placate, čeprav ni nabirk. Vaši 

darovi ob nedeljah in praznikih so naš 

edini vir dohodka. Hvala da razumete 

in pomagate.  

Blagoslov velikonočnega  
zajtrka 

Znamenje križa. Oče naš. Zdrava Marija. 
Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta 
velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni 
prazniki tako prenovijo, da bomo vedno 
bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo 
našli v tvoji besedi in sveti evharistični 
skrivnosti.  
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 
 

Kako doma blagoslovim velikonočna jedila? 
1. Znamenje križa 2. Desetka rožnega venca 
3. Božja beseda Berilo iz pete Mojzesove 
knjige (Mz 8, 2-3). Mojzes je govoril 
izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega 

pota, po katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh 
štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal 
in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem 
srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali 
ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa 
hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso 
poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da 
človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi 
od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih.  
Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51). 
Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje 
vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh 
življenja. Vaši očetje so v puščavi jedli mano 
in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da 
kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, 
ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega 
kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom 
dal jaz, je moje meso za življenje sveta.         
4. Blagoslovna molitev velikonočnih jedil (po 

možnosti z blagoslovljeno vodo) Molimo. Bog, naš 
Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, 
kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in 
nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali 
tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo 
uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega 
z d r a v j a . Po K r i s t u s u , n a še m 
Gospodu. Amen.  
------------------------------------------ 
Velikonočni ponedeljek, 13. aprila  

• Verniki sveto mašo spremljajte po Radiu 

Ognjišče in TV Exodus. • Na velikonočni 

ponedeljek verniki ne obiskujejo svojih bližnjih 

(t. i. Emavs), da se prepreči nevarnost širjenja 

epidemije. Sveta maša brez udeležbe ljudstva 

bo tudi v Dravogradu ob 9.30. 
 

Priporočilo: Pazite nase, zadržujte se v 

okolju svojega doma, stanovanja in ne 
ogrožajte drugega. Hvala, da upoštevate 

pravila za skupno dobro nas vseh. Zaupajmo 
in veliko molimo.  

 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc.

 


