
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd (PPŽD) 

                                          od 3.julija do 10.julija 2022 
  

14. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  

 3.julij  
Nedelja 

Slovencev    

 8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
 
 

11.00 

ŠT – † IVANKA KONEČNIK – 12.obl.    
Č – † MARIJA VRHOVNIK – 27.obl. in HILDA                                    
D – † ANTON PREKSAVEC – 1.obl.  
ŠP – lepa nedelja: † MILKA VRHOVNIK – 3.obl.    
Vič – lepa nedelja: † MARIJA, VIDO in FELIKS ŽLOF 
                                       ter FERDO, ZALA in JERA GNAMUŠ 
     † BARTOVI in FRIDERIK – 30.obl. ter HANZI,ZOFIJA in DANICA 
L – † IVAN PŠENIČNIK in TIČLARJEVI  

 

Ponedeljek 
4.julij 

Urh, škof    

 

18.00
18.30 

 

Č –  † KATARINA LENASI       
Vič – † ERNA, MATJAŽ KREVH in rajni KUNČEVI                                         

  Torek  
5.julij 

Ciril in Metod, 
Slovan. apost  

 
18.00 
18.30 

 
Č – † VINKO BRICMAN 

D – † BERTA PODERŽAN                                           

Sreda  
6.julij   

7.30 
18.00  

D – † JOŽICA ČREŠNIK    
Č – † PEPI EPŠEK                                    

Četrtek  
7.julij   

17.00 
18. 00  

Č – v ZAHVALO                                       
D – † VIKTOR ŠMON    

Petek  
8.julij   

9.00 
 18.30 

Križ – † IVAN in KATARINA LIPOVNIK in pri hiši pomrli     
D – † FRANC LAZNIK, DANILO in SILVO PREDOLNIK         

Sobota  
9.julij  

Kitajski mučenci 

10.00
11.00 
18.30 

Č – † starši MERIČNIK (krst Lori) 
L– † IVAN MOČNIK in IVAN KAIZER (krst Eme) 
D – večerna nedeljska maša: † MARTIN STRMŠEK -r.d. - r                                

  

15. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  

 10.julij  

 8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.30 

ŠT – † IVAN MERC      
Č – † PEPI EPŠEK 
D – † DANICA SMREČNIK   
ŠP – † ALOJZ RAVLAN in ERIKA RAVLAN      
L – v DOBER NAMEN                                  
Urban – lepa nedelja: I. † rajni sorodniki VELŠKI MORI-jevih 
                                             in HRIBERNIKOVI umrli  
                          II. v čast Sv.Duhu za zdravo pamet in prave odločitve    

 

  MISEL:  Sreča je pravzaprav le drugo ime za mir, zadovoljstvo, prijateljstvo, veselje. 

Te stvari ti ne padejo v naročje. Ne moreš jih enostavno zahtevati do drugih. A dobiš 

jih zastonj, če premagaš svojo utrujenost in vzameš nekaj sam v svoje roke, če lahko 

ljudem prinašaš zaupanje, če lahko tudi v največji stiski misliš  na to, da bo enkrat vse 

drugače.  

Kdor hoče biti srečen, mora začeti ne jemati zase, ampak dajati za druge. Sreča je 

sestavljena iz veliko delov. Vedno je neki del prekratek. 

Vse življenje strmimo v ta manjkajoči del. Slepi smo za mnoge druge dele, s katerimi bi 

lahko bili srečni. Vendar jih ne vidimo – majhnih, običajnih stvari.  

 
Glasilo izdajajo PPŽ Dravograd. Odgovarja Igor Glasenčnik, e-mail: igor.g@rkc.si  



Številka 27        3. julij 2022 
 

MISEL 14.NEDELJE 
MED LETOM 

Ne nosíte s seboj ne denarnice ne torbe ne 

sandal in spotoma nikogar ne pozdravljajte!  
(Lk 10,4) 
 

Denarnice, torbe in sandali.  
Vrzimo jih proč! 
Ne koristijo evangeliju;  
delajo ga dvomljivega in neprivlačnega. 
 
Evangelij je močan, 
ko je gol. 
 
Tedaj se jasno 
pokaže, kaj zmore kot 
predlog življenja, ki 
daje odgovore na 
probleme, vprašanja, 
hrepenenja, iskanja 
moških in žensk vseh 
starosti in v vseh 
okoliščinah. 
 
Denarnice, torbe in sandale kakršne koli 
oblike in velikosti. 
Vrzimo jih proč! 
Tudi tiste majhne in zvite: 

»Če ne boš hodil k maši, ne boš šel k 
prvemu obhajilu! 
Če ne boš hodil k verouku, lahko o birmi 
samo sanjaš.  
Brez priprave na zakon ne bo nič s 
cerkveno poroko.« 
 
Denarnice, torbe in sandale.  
Vrzimo jih proč! 

 
Moč evangelija je evangelij, ki je lepa 
novica,  
samo če je sprejeta popolnoma 
svobodno.  

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

 



3. julij: SVETI TOMAŽ, apostol 
 

Vsemogočni Bog, veseli obhajamo 
praznik svetega apostola Tomaža, ki je 
izpovedal vero v tvojega Sina Jezusa 
Kristusa. Na njegovo priprošnjo nas vodi 
iz dvomov  k trdni veri, da bomo tudi mi 
priznavali Jezusa za našega Gospoda, ki s 
teboj v občestvu Svetega Duha živi in 
kraljuje vekomaj. Amen. 
 

Dobri Bog, da tudi vsi mi z apostolom 
Tomažem izpovedujemo, da je Jezus naš 
Gospod in naš Bog. Naj to oznanjajo tudi 
vsa naša dela in vse naše življenje, ko 
stopamo na pot med ljudi. V svet smo 
namreč poslani, da bi med volkovi 
sodobnega časa po nas ljudje spoznavali 
resnični mir, ki prihaja od tebe. Naj nas 
pri bistvu našega poslanstva in življenja 
ne ovirajo denarnice,  draga obutev ali 
obleka, prestižno vozilo ali najnovejši 
mobilni telefon. Osredotočimo se na to, 
kar je namen naše poti: Jezus Kristus in 
njegova ljubezen, ki nam jo je izkazal, mi 
pa smo jo dolžni s svojim zgledom in 
dobrimi deli podeliti naprej. 
 

Brez Boga in njegovega blago-
slova se vse spreobrača v nesrečo. 

Jezus je poslal svoje učence v 
svet, da bi oznanjali veselo vest. 
Besedilo iz evangelija je vedno 
aktualno, kajti Jezus pošilja tudi danes 
v svet tiste, ki jih je poklical v svoj 
poklic.  

Današnjim poslancem se 
dogaja podobno kot apostolom. 
Srečujejo se z ljudmi, ki jim prisluhnejo 
in sprejmejo, pa tudi s takšnimi, ki so 
se zaprli in nočejo nič imeti z 
Jezusovim naukom.  

Prosimo Gospoda, da bi 
poklical veliko mladih in vztrajnih 
ljudi, ki bodo prinašali v ta svet toplino 
in svetlobo Jezusovega nauka. (Fr.Kraner) 

 

DRUŽINE DRUŽINSKEGA 
VEROUKA NA ROMANJU IN 

'POTUJOČI KATEHEZI' 

 

No,… pa smo šli,… na naše prvo skupno družinsko 
romanje. Naša skupna želja, po romanju, se je nam 
po treh letih naše veroučne skupine, tudi uresničila. 
Romanje smo pričeli s skupnim jutranjem 
druženjem v naši farni cerkvi, kjer smo v molitvi 
prosili za naš Božji blagoslov. 
Pot pa nas je vodila po tim. slovenski božji poti, po 
poteh naših proštov, na Avstrijsko Koroško. Naš 
prvi postanek je bil v 50 km oddaljenem kraju Mostič 
(nemško Brückl), na meji dvojezičnega ozemlja. 
Tukaj so bili nastanjeni prošti, ki so hodili maševat 
tudi v Dravograd. Ogledali smo si župnijsko cerkev 
Janeza Krstnika in se sprehodili okoli pokopališča, 



kjer je še danes vidno precej nagrobnikov s 
slovenskimi priimki.  Romanje pa nas je vodilo 
naprej v Breže (nemško Friesach) na 
severovzhodni del Koroške v Avstriji. Breže je 
najstarejše mesto na Koroškem in s svojimi še 
vedno dobro ohranjenimi srednjeveškimi 
zgradbami, kot so mestno obzidje in vodni jarek. 
Skupno veroučno uro – katehezo smo imeli v 
baziliki Sv. Jerneja, ki je bila zgrajena v 12. stoletju. 
Ustavili smo se tudi v Dominikanski cerkvi in 
samostanu, kjer smo se z veseljem nastavili pred 
objektiv pred fascinantnem krilnem oltarju.  Skupno 
pot smo nadaljevali v najbolj sončno vas na 
Koroškem – Djekše (nemško Diex), ki velja še 
danes za najbolj slovensko.  
Lepo se je potepati, a še lepše je romanje- še zlasti, 
če te na poti spremlja božji blagoslov. Naše 
romanje je bilo deležno lepega vremena, dobre 
volje, molitve, petja, skupnega druženja in še zlasti 
nam je bilo dano, da smo lahko pokukali in se 
sprehajali po cerkvah.              

                                                     (Bernarda GŠ) 

 Nedelja Slovencev po svetu 
Prva nedelja v juliju je že vrsto let 
posvečena Slovencem, ki živijo izven 
meja Slovenije, v različnih deželah in 
na drugih kontinentih. Slovesno sveto 
mašo bo ob 10. uri daroval mariborski 
nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl.  
Na nedeljo Slovencev po svetu, ki jo v 
Cerkvi na Slovenskem obhajamo prvo 
nedeljo v juliju je pozornost pri 
bogoslužju in molitvah namenjena 
četrtini narodnega telesa. Slovenska 
družba se postopno vse bolj zaveda 
narodne celovitosti v domovini, 
zamejstvu in izseljenstvu. Globalizacija 
sveta omogoča intenzivnejše stike, 
spoznavanje in bližino. Izseljenska 
pastoralna struktura je dobra, kljub 
temu pa potrebuje številne 
posodobitve.  

Tudi državne in civilne ustanove, ki se 
posvečajo vprašanjem izseljenstva, 
svoje dejavnosti strnejo v ta čas, ko je 
na obisku v domovini večje število 
izseljencev ali njihovih potomcev. 
Duhovna oskrba za izseljence 
predstavlja najstarejšo in neprekinjeno 
spremstvo procesa slovenskega 
izseljevanja. Na področju duhovne 
oskrbe je struktura že dolgo 
vzpostavljena.  

OZNANILA 
 

Iskrena zahvala velja PGD Šentjanž 
za intervencijo na farni cerkvi, saj 
nam je preko 30 kosov kritine 
odtrgal vihar. Gasilci so del strehe 
pokrili, slemenjake pa bo mojster, ki 
zmore na to višino. Bog povrni vsem! 
 

 Za nami je praznik ap.Petra in Pavla. 
Darovanje ob njunem godu v Šempetru 
je znašalo 229 €. Ob tem velja prošnja, 
da bi prinesli svoj dar za pokrivanje 
stroškov ki nastajajo ob gradnji naše 
dvorane. Imamo že kar nekaj dolga, pa 
čakamo Vaše darove, da jih pokrijemo.  
   

Prihodnjo nedeljo je lepa nedelja z mašo pri 
Sv.Urbanu na Košenjaku ob 11.30. Slovesnost 
bomo pričeli s procesijo. Vabljeni k lepi 
cerkvici, da izprosimo varstvo in blagoslov na 
tem koščku lepe Slovenije.  
   


