
                         

Blagoslovi jedil na veliko soboto 20. aprila 2019 v župnijah PZD: 
- Sv.Ožbolt ob 9.00  
- Sv.Jedrt ob 10.00  
- Ojstrica ob 10.00 
- Dom starostnikov Črneče ob 10.00 
- Sv. Peter na Kronski gori ob 11.00 
- Šentjanž ob 12.00 in 13.00  
- Dravograd ob 12.00, 13.00 in 17.00 
- Dom Sv. Eme ob 13.45 
- Sv. Magdalena ob 14.00 
- Sv. Križ ob 14.00 
- Sv. Boštjan ob 15.00  
- Črneče 15.00 
- Sv. Lenart na Viču ob 16.00 
- Libeliče ob 11.30 in ob 16.00 (nato vigilija)  
Ob prinašanju velikonočnih jedil k blagoslovu si vzemimo čas tudi za obisk božjega groba. Običaj 
je, da ta dan darujete tudi za cerkev božjega groba v Jeruzalemu. Pa tudi za blagoslov jedil se 
'šika' darovati kakšen dar: za cerkev, za duhovnika itd…). HVALA torej za dar ob žegnu jedil. jedil 
in praznovanja Velike noči.  
Pa Bog požegnaj, ko boste velikonočna jedila na veliko noč okušali in jedli. 

VELIKI TEDEN:           
                Duhovna misel:  

Postni čas in posebej zadnji teden, od 

Cvetne nedelje do velikega petka in 

Velike noči, vabi vsakega kristjana, da 

bi skupaj s Kristusom doživljal svoj 

osebni pasijon. 

V teh dneh naj bi radi prebirali in 

poslušali evangelijska poročila o 

Kristusovem trpljenju in se poglabljali v 

velikonočno skrivnost. Svoje večje ali 

manjše življenjske preizkušnje naj bi 

znali povezovati s Kristusovim 

trpljenjem. Vsak kristjan naj bi, podprt 

s Kristusovo milostjo, vzel vsak dan 

svoj križ na svoja ramena in ga 

potrpežljivo nosil. Pri tem naj bi drug drugemu pomagali, po svojih močeh. Če bomo to 

zmogli, če bomo tako živeli svoj osebni pasijon, potem nas bo Kristus, križani in vstali 

Odrešenik sveta, s seboj popeljal tudi v vstajenje in večno življenje. 
Jezusovi velikanski darovi so zastonj in tako neplačljivi, so sad žrtve in darovanja Jezusa 
in njegove brezmejne ljubezni. Kdor bo živel iz teh darov, bo vedel, zakaj živi, v koga 
veruje in v kaj upa.  

Vsem želim blagoslovljene dneve velikega tedna. Mati Marija naj hodi z nami do 
Kalvarije in do Jezusovega vstajenja. 

Pa še to: K blagoslovu na veliko soboto prinesite morebitne strgane ali poškodovane rožne venčke, 
podobe, ki jih ne zavržemo, pač pa na blagoslovljenem ognju sežgemo.  
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CVETNA NEDELJA IN VELIKI TEDEN 
Z današnjo nedeljo vstopamo v Veliki teden.  
Tednu pravimo »veliki«, ker je za nas kristjane, in ne samo za kristjane, pač pa za vsakega človeka, 
ki je sposoben globljih in pravih vprašanj o sebi, svetu in Bogu, ta teden razlagalec najbolj 
skrivnostnih dogodkov našega življenja, tistih, ki nas še čakajo in so obenem najpomembnejši in 
ključni tudi v Odrešenikovem življenju. So trije: neizprosno telesno in notranje trpljenje, smrt in 
vstajenje. Zelenje, ki ga prinašamo k blagoslovu na Cvetno nedeljo pomeni nas same in našo 
predanost Jezusu. Sledi maša, pri kateri poslušamo poročilo o Jezusovem trpljenju. Isti Jezus, ki 
smo mu v prvem delu z veseljem vzklikali kot svojemu kralju, nas sedaj vabi, da ostajamo z njim v 
njegovem trpljenju. 

V velikem tednu ne moremo biti 
samo poslušalci svetih besedil in 
molitev ali gledalci obredov, 
temveč soudeleženci 
velikotedenskega dogajanja.  
 
V Velikem tednu se vsako leto 
znova prepletejo naša potujoča in 
negotova življenja z Jezusovim 
trpljenjem, smrtjo in vstajenjem. 
 

 
PRVI TRIJE DNEVI VELIKEGA TEDNA 
Kdor se še ni spovedal, poskrbi za to vstajenjsko opravilo v prvih treh dneh. V Dravogradu je v 
torek spovedni dan. Začetek ob 17.00 uri.   
Doma pa se zberemo pri križu, ob katerem gori pet svečk.  
Če se zberemo zvečer, se pokrižamo in molimo večerno molitev, ki jo zaključimo z zahvalo: 
MOLIMO TE, KRISTUS, IN TE HVALIMO, KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL!  
 

SVETO TRIDNEVJE (veliki četrtek, veliki petek, velika sobota) 
Sveto tridnevje je skupno ime za zadnje tri dneve Velikega tedna: četrtek, petek in soboto. Vsak 
dan tridnevja je dan posebnega spomina na dogodke, ki so se zvrstili v Jezusovem prehodu iz 
življenja v zadnje trpljenje, smrt in vstajenje.  
Za nas pa je vsak dan vabilo, naj naredimo notranje prehode k ponotranjenju spomina, od 
ponotranjenega spomina k pomenu, zame in za nas vse, v današnjem svetu in življenju v njem. Z 
začetkom pri sebi. 
Tudi zaradi tega si prizadevajmo, da se bomo udeležili in  sodelovali pri obredih posameznih dni 
svetega tridnevja.   
Vse od cvetne nedelje dalje bomo v globoki zbranosti, sočutno in spoštljivo spremljali dogajanja v 
cerkvi, poslušali pasijon ter ohranjali lepe ljudske navade velikega tedna.  



                         

MAŠNI NAMENI župnij PZD / od 14. aprila do 21. aprila 2019 

 

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                    
        † 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              

Ponedeljek 
15.april 

 16.00  
18.30 
19.00 

DSČ – † ANA MARIJA PEČNIK    
D – † MILAN FERK    
D – PASHALNA VEČERJA (ključarji in tajništvo PZD)                 

Torek 
16.april 

 

17.00
18.00
18.30 

D – spovedni dan za PZD 
Č – † VERENA NUHANOVIĆ       
D – † BORIS VIDETIČ – 8.obl.        

Sreda 
17.april 

7.00 
10.00 

D – PO NAMENU  

Maribor stolnica -  blagoslov svetih olj in krizmena maša 

Četrtek 
18.april 
VELIKI 

ČETRTEK 

   
  
 
 
 
 

18.00
18.30 
18.30 

OBREDI VELIKEGA ČETRTKA  
Preden Jezus odide v smrt, človeštvu podari svoje darove: zapoved ljubezni 
(posebej bomo doživeli obred umivanja nog) , sv. mašo in duhovniški poklic. V 
globoki hvaležnosti prejmimo kruh močnih.   
Po sv. maši prenesemo Najsvetejše v ječo, kjer bo izpostavljeno v češčenje.  
                           K praznovanju posebej vabljeni prvoobhajanci s starši  

Č – † MAKSI KOTNIK 
ŠT – † MARIJA VRBAČ  
D – † KONRAD RAMŠAK in starši                                                 

Petek 
19.april 

VELIKI PETEK 

 18.00 SK – PRI SV. KRIŽU OBREDI VELIKEGA PETKA 
Pred obredi bomo razmišljali: SEDEM ZADNJIH KRISTUSOVIH 
BESED, po prihodu v cerkev se pričenjajo obredi velikega petka – 
navzoče naj bodo vse župnije PZD.   
Pri bogoslužju Božje besede bomo razmišljali o smislu trpljenja in njegovem 
odrešilnem poslanstvu. Pri odkrivanju križa bomo izkazali naše spoštovanje in 
hvaležnost Križanemu, ki nas je odrešil. Pri evharističnem bogoslužju bomo 
prejeli obhajilo.    

Sobota 
20.april 

VELIKA 
SOBOTA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ta dan je posvečen tišini, ki je obdajala mrtvega Jezusa. Človeka objame mrak 
Božje smrti. Zato kristjani obiskujemo božji grob /dar za božji grob v 
Jeruzalemu/ 

Jutranji blagoslov ognja v Šentjanžu, Črnečah in Dravogradu ob 6.00, 
ob 6.30 pri Sv.Petru in v Libeličah, na Ojstrici ob 7.00.  
Prinesite ogenj na domove, da bo sijaj velikonočne svetlobe objel 
tudi vaše družine. 
        Zvečer se pričenjajo obredi velike sobote.  Najprej je blagoslov 
ognja, nato prižgemo velikonočno svečo in z velikonočno hvalnico 
počastimo Kristusovo luč. Ob slavi zopet zadonijo orgle in zvonovi. 
Zapojemo ALELUJO - pesem odrešenih. Ob krstnem bogoslužju in prižganih 

 
 
 

16.00
18.00
18.30 
18.30 

svečah obnovimo krstne obljube in zvestobo vstalemu Zveličarju. Velikonočna 
vigilija je hvalnica našemu Stvarniku, zato prav vsi lepo vabljeni. S seboj prinesite 

svečke. Vigilije in maše so: 
L – † JOHI in rajni ROGARJEVI  (pred tem še blagoslov jedil) 
Č – † ŠTEFAN SKUTNIK  
ŠT – † SUZANA ŠTUMPFL in MARIJA BOMBEK 
D – † FELIKS in IVANKA JAVORNIK     

 

VELIKA 
NOČ 

Gospodo-
vega 

vstajenja 
21.april  

 

 
6.00 

 
6.30 
7.00 
8.00 
8.30 

 
 

9.00 
10.30 
11.00 

Pred mašami bodo Vstajenjske procesije  
ŠP – vstajenjska procesija in maša: † IVAN VRHOVNIK    
                                                                † VIKTOR in MIKA VRHOVNIK;  
D – vstajenjska procesija in maša: ŽIVI IN RAJNI FARANI        
Č –  vstajenjska procesija, maša: † ELIZABETA in JURIJ PLAZOVNIK 
ŠT – vstajenjska procesija, maša: † IVAN KOTNIK - r   
O –  vstajenjska procesija in maša: † FRANC POROČNIK – 5.obl.  
                                                                  in ANTON POROČNIK – 6.obl. /   
                                                          † UNČEVI in SOR.       
L – vstajenjska procesija, maša: † LUKA MAVREL                    
D – slovesna praznična maša: † ZOFIJA KROTMAJER      
SK – slovesna praznična maša: ZIVI IN RAJNI ŽUPLJANI  

 
   

                              SLIŠALA SEM UTRIPE TVOJEGA SRCA 
 

Našla sem te na različnih krajih, Gospod.  

Slišala sem utripe tvojega srca v globoki tišini polja,  

v mračnem tabernaklju neke prazne katedrale,  

v edinosti srca in razuma, v skupnosti ljudi, ki te ljubijo.  

Našla sem te v veselju,  

kjer te iščem in te pogosto najdem.  

Vedno te najdem v trpljenju.  

Trpljenje je kakor glas zvona, ki kliče Božjo zaročenko k molitvi.  

Gospod, našla sem te v strašni veličini trpljenja drugih. 

Videla sem te v čudovitem sprejemanju  

in nedoumljivem veselju ljudi,  

katerih življenje je izmučila bolečina.  

Toda nisem te uspela najti  

v svojih drobnih težavah in v svojih plehkih neprijetnostih.  

V svoji utrujenosti sem nekoristno pustila,  

da gre mimo drama tvojega odrešenjskega trpljenja,  

toda živa radost tvojega vstajenja je ugasnila moje samopomilovanje. 

Gospod, verujem, vendar pomagaj moji veri. 

Amen.                                                                             Po: Mati Terezija, Bog ljubi danes po nas 

Čiščenje cerkve: Na Ojstrici v torek po pouku, v Dravogradu v sredo popoldan ob 15.00, v Šentjanžu v sredo 
popoldan ob 16.00, v Šempetru po dogovoru.  


