
MAŠNI NAMENI  župnij  PZD/ od 12.aprila do 19.aprila 2020 
 

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      

 

Velikonočni 
ponedeljek 

13.april 

 
Emavs 

   

 
Č – † KATARINA LIPOVNIK    
Vič – † ŠTEFAN POLANER 

Torek v 
velikonočni 

osmini 
14.april 

   
L – † MARJANA KUŠEJ in sin DARKO     
D – † IDA in ŠTEFAN PODERČNIK       

Sreda v 
velikonočni 

osmini 
15.april 

   
L – † JOŽE MOČNIK   
D – † JOŽEF MATIJA – r.d.    

Četrtek v 
velikonočni 

osmini 
16.april   

 
  

  
Č – † ŠTEFAN SKUTNIK  - 5.obl.   
D – † MAKSIMILJAN ŽIGART           

Petek v 
velikonočni 

osmini 
17.april  

    
Č –  ŽIVI in RAJNI FARANI 
D – † FRANČIŠKA VERKO – 50 obl. in RUDOLF VERKO  
           ter sinovi in hčerke  

Sobota v 
velikonočni 

osmini 
18.april  

 

  
  
L – † FRANC KRAJNC, TEREZIJA ŠTRUC in sin JOŽE - r   
D – nedeljska večerna maša: † KONRAD RAMŠAK – 8.obl. in starši                                                       

 

BELA 
NEDELJA 

Nedelja 
božjega 

usmiljenja  
 

19.april 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

 
 

11.00 
   

Č – † MARIJA KOS – 1.obl.  
ŠT – PO NAMENU   
D – † GREGOR in ALOJZIJA OTT                       
ŠP – † ANTON in MARIJA BERDNIK – obl.                        
         † FRANC SVETINA – 10.obl. 
         † MARTINA JUVAN – 1.obl. - r 
O – † IDA in MARTIN NOVAK ter BERNARD, LAZAR in JANKO NOVAK       

BLAGOSLOVLJENO IN 
VESELO VELIKO NOČ 

 



Številka 15      12. april 2020 
          Vstati iz teme 
Uvodnik v velikonočni  Družini 

Trpljenje, bolečina, grob, rešitev. Te 
in druge besede iz bogoslužij velikega 
tedna nam letos zvenijo močneje kot 
sicer. V še nedavni preteklosti smo 
bili pogosto zazibani v udobje in 
samozadostnost, zdaj pa nas je 
preizkušnja zbudila iz utečenih tirnic. 
 

Italijanski teolog Maurizio Chiodi, ki je 
zbolel za koronavirusom, je 
pričakovanje rešitve letos doživel zelo 
fizično. »Ozdravitve si želiš iz vsega 
srca in lahko k temu prispevaš, a na 
koncu nikakor ni odvisno od tebe. 
Lahko čakaš, upaš, vendar ne veš, ali 
bo konec dober,« pravi. Veš, da si v 
rokah Drugega, v katerega si položil 
svoje upanje. Pride pa čas velike noči, 
ki je »krik, ki pretrga tišino, je rezilo 
svetlobe, ki prereže noč, je 
prebuditev, močnejša od zvoka, je 
rojstvo, ki presega smrt. Vstajenje je 
pesem veselja po mrtvaškem 
žalovanju, je življenje, ki eksplodirala, 
je telo, ki se ponovno rojeva, ki je 
spremenjeno, a ohranja stara 
znamenja, tudi trpljenja in smrti.« Pri 
covidu 19 se telo počasi prebuja za 
novo življenje. »Telo sicer ozdravlja, a 
tvoje ozdravljanje je dar. Drugi so se 

borili zate. Zato je ozdravljenje dar 
milosti. Nič več ne bo, kot je bilo 
prej.« 
 

Z izkušnjo bolnikov za koronavirusom 
letos nazorneje razumemo, kaj 
pomeni biti odrešen, ozdravljen, in to 
brez lastnih zaslug. To nas spominja 
na podobo Jezusa, ki je zlomil vrata 
pekla, ki krepko drži za roko Adama in 
Evo ter ju vleče iz temine. Dviguje nas 
iz naših grobov in bolezni, iz tistih 
krajev, v katere se podajamo, a kjer ni 
življenja. 
 

To roko, ki nam je ponujena brez 
naših zaslug, je treba znati sprejeti. 
Velika noč v času, ko so se zatresle 
naše gotovosti in je postavljeno pod 
vprašaj naše udobje, sama po sebi še 
ni zagotovilo, da bomo vstali iz 
mraka. Vztrajamo namreč lahko v 
temi pritoževanja in nejevolje. Čeprav 
se je življenjski ritem nekoliko umiril, 
se še vedno lahko hranimo zgolj z 



vsebinami, ki vnašajo nemir in 
upanje, dušo pa puščajo prazno. 
 

Ponujeni dar odrešenja zares 
sprejmemo takrat, ko sicer ostanemo 
v fizični samoizolaciji, duševno in 
duhovno pa se odpiramo navzven. 
Tako kot Kristus, ki je – in to v največji 
preizkušnji – razprl svoje roke, se 
prepustil Očetu in postal dar za ljudi. 
Iz svojih grobov lahko vstanemo z 
zastonjsko ljubečo pozornostjo, z 
molitvijo za druge, ki presega 
občinske in državne meje, pa tudi z 
besedo, ki odgovarja na zdaj bolj živa 
duhovna iskanja naših sopotnikov. 
Ljubezen najde pot, smrt pa vztraja v 
grobu. 
------------------------------------------------  

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 na Viču ob 9.30. 

-------------------------------------------------  

VELIKONOČNO VOŠČILO 
SLOVENSKIH ŠKOFOV ZA VELIKO 

NOČ 2020 
Bratje in sestre! 
»V nedeljskem jutru, v zori zlati, nastal 
nenadno je potres. In angel Božji, sel 
krilati, prišel iz svetih je nebes. Nagrobni 
kamen dvigne preč, Zveličarja ni v grobu 
več! Aleluja, aleluja!« 
Tako opeva Gospodovo vstajenje naša 
ljudska pesem. Evangelist Matej pa ga 
opisuje z besedami: »In glej, nastal je 
velik potres, kajti angel Gospodov je 

prišel iz nebes. In je pristopil ter odvalil 
kamen in je sédel nanj!« 
Kamen, ki je našega Gospoda držal 
zaprtega v temnem grobu, je z njegovim 
vstajenjem postal njegov kraljevski 
prestol: »Kajti zakraljeval je naš Gospod, 
Bog Vsemogočni! Veselimo in radujmo se 
in dajmo mu čast, zakaj prišla je svatba 
Jagnjetova in njegova zaročenka se je 
pripravila!« 
Dragi bratje in sestre! Vsem želim 
globoko doživetje in izkustvo vstajenja 
našega Gospoda in Zveličarja Jezusa 
Kristusa. Kakor kliče apostol Pavel: 
»Vzdrami se, ki spiš, in vstani od mrtvih 
in razsvetlil te bo Kristus!« (Ef 5,14). 
Letošnja velika noč je zaznamovana s 
posebno preizkušnjo svetovnih razsež-
nosti: Čestitam vsem strokovnim 
službam in civilnim oblastem in se jim 
zahvaljujem za izjemne napore, s kateri-
mi preprečujejo in omejujejo širjenje 
hude nadloge. V varstvo nebeškega 
Očeta se izročamo s psalmistom: »Zato 
se ne bojimo, tudi ko se zemlja trese in se 
gore rušijo v osrčje morja« (Ps 46,3).  
Naj se tudi med nami uresničuje Pavlov 
izrek: »Tistim, ki Boga ljubijo, vse pripo-
more k dobremu!« (Rim 8,28). 
Kakor se naše telo vsako jutro prebudi in 
zakorakamo v nov dan, tako naj se, 
morda po dolgem času, za veliko noč 
prebudi naš duh in se požene v 
prihodnost, v bližnjo in daljno prihod-
nost, novim bojem in zmagam naproti. 
Gospod nas vabi: »Jaz sem svet 
premagal!« (Jn 16,33). Enako voščim tudi 
bratom evangeličanom in bratom pravo-
slavnim. 
Pozdravljam tudi vse predstavnike drugih 
verstev. 



Pozdravljam vse in utrujene in preisku-
šane; pozdravljam vse zamejce in 
izseljence: Tudi priljubljeni velikonočni 
obredi in običaji naj utrjujejo vašo 
pripadnost Cerkvi in krepijo vašo 
povezanost z rojaki: Sveta velika noč, 
bodi nam vsem v pomoč! Aleluja! 

V imenu vseh škofov: msgr. dr. Jurij Bizjak 

koprski škof 

Čestitkam in voščilom se pridružujemo 
tudi duhovniki naše PZD, Franček 

Kraner, p.Milan Bizant, p.Vili Lovše in 
župnik moderator Igor Glasenčnik. 

Veselo Alelujo vsem in vsakemu. Kljub 
karanteni smo povezani in molimo drug 
za drugega. Veselo Alelujo vsem Vam od 

nas in naših tesnejših sodelavcev po 
župnijah. 

Gospod je vstal – ALELUJA! 

 
POVABILA K OGLEDU VERSKIH 

ODDAJ NA TV SLO 
V teh velikih svetih dneh naj Vam bo v navdih 
za vero v neskončno ljubezen Boga in 
doživetje veselja vstajenja tudi pogovori z 
duhovniki pri Poročilih ob 17h v rubriki 
"Ostanimo doma"  
https://www.facebook.com/ObzorjaDuhaTelevizij
aSlovenija/videos/2711885019047200/UzpfSTEy
MjQ4NjA2NDc6MTAyMjI5NzgwMjUxNzg4MjM/ 
 

Na veliko noč nas pa bo po maši ob 10. uri na 
TVSLO 2, ki jo bo daroval nadškof metropolit 
msgr. Cvikl, nagovoril na prvem programu ob 
11.25 nadškof metropolit msgr. Stanislav 
Zore, sledi Pozdrav življenju, "molitev in 
služenje" kirurga in gorskega reševalca Jurija 
Gorjanca,  
https://www.facebook.com/ObzorjaDuhaTelevizij

aSlovenija/videos/560800524538929/, če si jo 
še niste ogledali,  
ob 11.55 pa nas bo nagovoril papež Frančišek 
z blagoslovom Urbi et orbi. 
 

Ljubimo življenje, spoštujmo ga, veselimo se 
ga, zato bodimo doma, pokažemo ob 
praznikih najboljše kar prinaša Vstali v naše 
srce!  
/Veliko verske vsebine pa seveda najdete tudi 

na TV Exodus ali na Nova 24 TV/.  
 

• Že v dveh prejšnjih številkah smo vas 

povabili, da za pokrivanje stroškov svoje 

župnije darujete kakšen velikodušen dar. Hvala 

vsem, ki ste to že storili, bodisi prinesli v poštni 

kaselc ali nakazali na TRR župnije. Tako ste 

darovali v Šentjanžu 40 €, v Dravogradu 300 €, 

na Ojstrici 45 €. V ostalih župnijah se boste za 

to odločili verjetno kasneje.  

Lahko pa še vedno darujete za mašne namene 

in vzdrževanje župnije tudi 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 
------------------------------------------ 
 

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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Slika božjega groba v Dravogradu 2019, letos božjih grobov v  
         cerkvah ne postavljamo. 

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