MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 27.oktobra do 3.novembra 2019
8.00
ŠT – † MARIJA PLANTEV (oklic Kuzkin-Breznik)
30.
8.00
Č – PO NAMENU (iz župnije Ravne na Kor.)
NEDELJA
9.30
ŠP – † MILKA VRHOVNIK
MED
9.30
D – † MARIJA KLANČNIK /krstna nedelja/
LETOM 11.00 L – † starši PREVOLČIČ in spomin na Nejca
27.oktober
žegnanjska

Ponedeljek
28.oktober

Torek
29.oktober

Sreda
30.oktober

Četrtek
31.oktober
Prvi četrtek

Petek
1.november

VSI
SVETI
Dan spomina
na rajne

Sobota
2. november
VERNI RAJNI
Vernih duš
dan

31.
NEDELJA
MED
LETOM
3.november
Zahvalna
nedelja

11.00
16.00
18.30
17.00
18.00
18.30
7.30
17.00
17.30
18.00
18.30
8.00
8.00

9.30
9.30
11.00
10.00
13.30
14.00
17.30
8.00
8.00
9.30
9.30
11.00
11.00
13.00
18.30
8.00
8.00
9.30
9.30
11.00
11.00

ZA ZDRAVJE in DOBER NAMEN
Magdalena: I. † MAKS RAMŠAK / II.- † IVAN KOBOLT
DSČ – † MARICA GOLJAT in JOŽE KRAMER – 7.obl.
D – † ŠTEFKA ODER, po maši seja ŽPS Dravograd
po maši dekanijsko srečanje Karitas v Dravogradu
E – PO NAMENU
Č – † starši PROJE
D – † VINKO DOLINŠEK – 49.obl.
D – † MARA POPOVIĆ in BAJO DARKO
ŠT – † PAVEL KAC - osmina
D – molitvena ura za duhovne poklice
Č – † PEPCA STOPAJNIK – 26.obl.
D – † JOŽE KERBLER – 11.obl. in starši KERBLER
Č – † MARICA KUMPUŠ
ŠT – † DANILO TRETJAK in ČUBIJEVI
† VINKO NAGLIČ – 9.obl., MARTIN KOTNIK, AMALIJA, sin MARTIN
in hčerka BERTA
ŠP – I. † JULIJANA NAVERŠNIK –obl.
II. † MIKA in VIKTOR VRHOVNIK / III.† IVAN JUVAN
D – † KAREL in AMALIJA OŠLOVNIK in SOR.
O – † ANTON MATIČKO – obl.- molitve na grobovih in blagoslov grobov
L – † MIRAN ŠPEGU, molitve za rajne na pokopališču
Č – molitve za rajne pri mrliški vežici, ob 14.00 maša ZA FARANE v cerkvi
Dravograd pokopališče – molitve na pokopališču in blagoslov grobov
molitve za rajne v cerkvi (3.deli RV), nato maša - POZABLJENI RAJNI
ŠT – I. † SUZANA ŠTUMPFL / II. VERNE DUŠE
Č – † vsi rajni bratje in sestre
ŠP – † ALOJZ POKERŽNIK
D – PO NAMENU Sv.očeta / POZABLJENI RAJNI
L – † EMILIJA PŠENIČNIK in GREGOR ter rajni pri hiši
O – † MARIJA MORI
ŠP – poroka Klavdija Pirnat Breznik – Vasilij Kuzkin
D – večerna nedeljska maša: † IVANKA JAVORNIK
ŠT – † DUŠAN ŽVIKART – 1.obl. in mama MILKA ŽVIKART - r
† JULIJANA LORENCI in FRANC - r
Č – † oče FRANCI in EPŠEKOVI
ŠP – Ožbolt: zahvalna: † PIRNATOVI in DOBROTNIKI CERKVE
D – † družina HOJNIK (p.d.Breznik) in družina MORI (p.d.ZAKRŽNIK)
L – † ZORA DROFENIK
Vič – zahvalna: † SALAČNIKOVI
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ŽEGNANJSKA NEDELJA 2019
Cerkev na Slovenskem danes, v nedeljo,
27. oktobra 2019, obhaja takozvano
žegnanjsko nedeljo.
Vsaka posvečena cerkev (župnijska in
podružnična) kot svoj lastni slovesni
praznik praznuje obletnico posvetitve,
slovesni praznik naslova (zavetnika) in
godove tistih svetnikov ali blaženih,
katerih posmrtni ostanki so shranjeni ali
pokopani v cerkvi. Praznično opravilo ob
takem prazniku sta maša in molitveno
bogoslužje.
Posvečena
cerkev
obhaja
pravo
obletnico posvetitve na sam dan
posvetitve oz. na nedeljo prej ali
pozneje, če je to ena izmed navadnih
nedelj. Obletnica posvetitve cerkve se
sicer obhaja na najbližji dan, ki ni praznik
ali slovesni praznik. Tiste cerkve, ki
obletnice posvetitve (več) ne poznajo,
obhajajo obletnico posvetitve v nedeljo
pred praznikom vseh svetih, torej na
žegnanjsko nedeljo.
Prvi dve stoletji kristjani niso imeli
posebnih bogoslužnih prostorov in so se
zbirali k bogoslužju v zasebnih hišah.
Zgodovinar Evzebij († 340) prvi poroča o
posvetitvi cerkve Božjega groba v
Jeruzalemu in o obhajanju obletnice te
posvetitve. Ko je Cerkev za cesarja
Konstantina leta 313 dobila svobodo, je
vsako večje krščansko občestvo zgradilo

bogoslužne stavbe in sčasoma je postala
posvetitev cerkva eno najbolj slovesnih,
najdaljših in vsebinsko najbogatejših
bogoslužnih dejanj. Obletnica posvetitve
cerkve (ali tudi god župnijskega
zavetnika) se imenuje ‘žegnanje’ ali ‘lepa
nedelja’ (Štajerska, Koroška), ‘proščenje’
(Bela Krajina), ‘opasilo’ (Kras) ‘šagra’
(Goriška).
Še morda to:
Tudi v naši PZD so malo poznana leta
posvetitve cerkva, zato se tega
spominjamo danes, na zadnjo nedeljo v
oktobru. Bogu in prednikom smo
hvaležni za naša svetišča, a vprašanje je,
koliko časa bomo še zmogli vzdrževati
naša svetišča, ko pa so le-ta vsako leto
bolj prazna in med mladimi ni več čuta za
sveto.

Zanimiv je pojav, da mlada generacija pri
darovanjih ne odda svojega daru več v
pušico. Včasih so bila krstna, birmanska
in poročna slavja čudovita priložnost, da
so ob ‘ofru’ tudi manj redni obiskovalci
radi šli okrog oltarja in darovali svoj dar.
Dandanes skoraj NIHČE od mladih ne gre

več okrog oltarja. Nekateri se celo
zmrdujejo in slišati je take in podobne
opazke:’cerkev ma dnar in že ne bom kaj
dal’. Tako so nedeljske nabirke v
nekaterih župnijah ‘glih za sproti’. Bogu
hvala za tiste redke posameznike, ki ste
ob prvih nedeljah velikodušni in kaj več
darujete za svojo cerkev, svojo župnijo.
Hvala vam.
povzeto po: ČUK Silvester, Ognjišče, 2017,

Za duhovno rast
NEDELJSKA DUHOVNA MISEL:

Pričevanje papeža Frančiška:
"Vedno se je treba prenavljati:
prenavljati srce, prenavljati dela,
prenavljati organizacije, kajti sicer
bomo vsi skupaj končali v muzeju".
MODRA MISEL:''Če kdo misli, da je
nenadomestljiv, naj pomoči prst v
kozarec vode. Nato naj ga izvleče in
preveri, kakšna luknja je nastala za
njim.''
-------------------------------------------------Mladim srcem:
Naše telo je čudovit dar. V svojem telesu
si tukaj: viden, otipljiv, občutljiv. S
svojimi očmi se lahko smeješ in mežikaš.
S svojo glavo lahko misliš, sanjariš, se
spominjaš. S svojimi usti lahko ješ in
okušaš, govoriš in poješ. S svojimi
rokami lahko božaš, delaš, pišeš. S
svojim srcem lahko ljubiš, si nežen,
tolažiš. Tvoje telo je tvoja zemeljska hiša,
tvoje oči so okna v svet. Veliko več si kot
telo, vendar svojega telesa ne moreš
pogrešati. Dobro moraš skrbeti zanj in ga
ne smeš razvajati.

Telo je pot do ljubezni. Dobro besedo
lahko daš, ker imaš usta. Nežno kretnjo,
ker imaš roke. Pogled, poln ljubezni, ker
imaš oči. Tvoje telo potrebuje toploto. Če
je predolgo v hladu, postane otrplo in
hladno. Tako postane le stroj za
hranjenje, delo in spanje. Utripajoče
življenje odmre. Odnosi z drugimi
umrejo in človek se zgrudi na svoj lastni
Jaz.
Po: P. Bosmansu

Razmišljanje mladostnika …

VSE JASNO?
Vedno me prevzamejo ljudje, ki so v
sebi jasni in odkriti. Ničesar ne
skrivajo za hrbtom. Gotovo si mislil
nanje, Jezus, ko si blagroval ljudi
čistega srca. Srca, ki ne hlini.
Tudi sam/a hrepenim po takem
čistem srcu. Toda pogosto se zavem,
da je moje srce bolj podobno
mrtvaški jami. Moje srce je polno
napadalnosti in predsodkov. Ko pa se
srečujem
z
ljudmi
čistega
srca,
začutim
hrepenenje, da
bi tudi sam/a
postal/a
tako
jasen/na
in
odkrit/a. In tako
začnem v sebi
odkrivati vse, kar je čisto in odkrito.
Jezus, preženi iz mojega srca vse,
kaj je nejasno, mlačno in neodkrito.
Podari mi čistost in jasnost, ki si ju
sam živel nam za zgled. Tistim, ki

imajo čisto srce. Si obljubil, da bodo
gledali Boga in da bodo v tem zrenju
Boga postali vedno jasnejši in
prosojnejši zate.
Po: A. Grünu

Želimo obilo blagoslova in pravih spoznanj.

Kristjani so postali
ŠEMPETER: Žiga Čurč (20.10.)
DRAVOGRAD – Vič: Julija Pečnik (26.10.)

Umrli so
ČRNEČE: + PAVEL KAC (pokopan v Šentjanžu).

V tem tednu v naših župnijah PZD ni bilo

Poročili so se

Ni bilo nobene poroke v tem tednu.

 PRAZNOVANJE ZAKONSKIH
JUBILANTOV
Vsi, ki praznujete okrogle obletnice
(10,20,25,30,40,50,55..), lepo vabljeni v
nedeljo 17.novembra k maši v
Dravograd. Ob 9.30 uri. Prosimo za
prijave, da vemo okvirno število.

Oznanila
 Prihodnjo nedeljo izide mesečni
STUDENEC.
Še enkrat HVALA vsem staršem za lepo
okrašene cerkve ob birmi, za sodelovanje, za
darila, namenjena veroučiteljem, animatorjem,
duhovnikom , nadškofu ter birmovalcu
generalnemu vikarju.
 Tudi letos bo obisk grobov po mašah na
dan Vseh svetih ob običajnih urah, kot vidite na
razporedu sv.maš za prihajajoči teden.
 V tem tednu so počitnice, zato ni veroučnih
srečanj za otroke. Tudi veroučitelji in katehetje
si zaslužijo malo premora.
 Obiskali so nas bodoči bogoslovci 1.letnika
(uvajalni letnik) z župnikom in dekanom
Tadejem Linasijem. Nastala je tale fotka.

Zlatoporočenca Ivan in Mira Mlakar iz
Dravograda. Zlata poroka je bila 19.10.2019
ob 15.00 v Dravogradu. Čestitamo!!

ŠALA za konec: V TRGOVINI –
Mož spremlja svojo ženo v modno trgovino.
Nekaj časa se prestopa in gleda ženino
izbiranje, potem reče: »Poglej, ta obleka mi je
najbolj všeč, 50% volne, 50% sintetike pa
50% popusta.
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod.
e-naslov: igor.g@rkc.si

