
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd (PPŽD) 

                                          od 10.julija do 17.julija 2022 
  

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   
Nameni župnije Pernice: † OŽBI SEKOLOVNIK 

                                         † KRISTINA PRESEČNIK 

                                         † JAKOB DUH    
 

Ponedeljek 
11.julij 

    Benedikt, 
zavetnik EU 

 

 
18.30 

 

 
D – † MARIJA in IVAN GREŠOVNIK                                          

  Torek  
12.julij 

Mohor in 
Fortunat, muč.  

 
18.30 

 
D – † ZOFIJA ŠTRUC                                            

Sreda  
13.julij   

 

7.30  
 

D – † MARIJA ŠIMON                                         
Četrtek  
14.julij   

  
18.30  

                                          
D – † MIRKO MORI     

Petek  
15.julij  

Bonaventura, šk  

  
 17.00 

  
Križ – † FERDINAD MAGER in DOMINIK MAGER            

Sobota  
16.julij  

Karmelska MB 

13.00 
18.30 

ŠP – poroka Rok Kotnik in Katja Smolar   
D – večerna nedeljska maša: † ZORAN KRAJNIK in ZDENKO KRAJNIK - r                                  

  

16. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  

 17.julij  

 8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
 

11.00 

ŠT – † PETER ČREŠNIK – obl. in OŠLOVNIKOVI       
Č – † ANDREJ GABROVEC in  DUŠAN ČEDE  
D – † FERDO KALIŠNIK in HORIJEVI    
ŠP – † JULKA RAVLAN – 6.obl. /krst Gabrijel/      
L – lepa šmarješka nedelja: † ALOJZ BRUMNIK  
                                                      ŽIVI ter RAJNI FARANI                                   
O – † PAVEL MORI    

 

  MISEL:  Počitek ni lenoba, saj ležanje v travi na poletni dan, 
poslušanje žuborenja vode, opazovanje oblakov na poti na 
nebu ni zapravljanje časa. (John Lubbock)  
 

Preživite poletje v družbi brata sonca, sestre sence in v 
lahnem vetrcu Svetega Duha! (župnik Igor) 

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



Številka 28        10. julij 2022 
 

NAŠA VERA 
 Pogosto razmišljam o tem, zakaj je 
dobro biti kristjan ali ožje katoličan. 
Žal smo še vedno v družbi prevečkrat 
obravnavani kot drugorazredni, 
nevarni in primitivni. Mislim, da 
so takšne oznake zaradi površnega 
poznavanja krščanstva. Bog je 

ljubezen in Jezus Kristus je po vseh 
prestanih mukah na križu dejal: Oče 
odpusti jim, saj ne vedo kaj delajo! 
Nikakršnega maščevanja, ni klical 
po kaznovanju sovražnikov. Mnogi 
politiki predlagajo, da bi moralo biti 

Mojzesovih Deset božjih zapovedi 
osnova za ustavo vsake države. 
Zakaj hoditi v cerkev, saj sem lahko 
veren tudi brez obiska sv. maše. Res 
je, ampak ali ni tvoja vera na ta način 
bolj siromašna, plitva. Verujemo, da 
je pri sv. maši, v evharistiji navzoč 
Jezus Kristus, naš Bog in človek. 
V cerkvah se srečujemo z brati in 

sestrami po veri in skupaj z 
njimi v ta sveti prostor pred 
Boga prinašamo 
stiske, strahove, bolečine, 
prošnje in zahvale. Pri sv. 
mašah poslušamo 
Božjo besedo in evangelije, 
ki so prava verska in 
literarna mojstrovina. 
Pridige naših duhovnikov 
so v lepi slovenščini, 
poučne, spodbujajoče. 

Bog jim povrni za ves njihov trud. Pri 
sv. mašah molimo za naše drage 
pokojne sorodnike in znance, ne sami, 
skupaj molimo vsi navzoči verniki. 
Vera daje smisel našemu življenju. 
Vse kar smo, imamo, je Božja volja. 



Moramo pa z njim sodelovati, mu 
zaupati in se truditi po svojih močeh. 
Naše življenje bogatijo verski prazniki. 
Vera v Boga, Kristusa, Marijo, 

svetnike daje smisel in vsebino NAŠA 
VERA našim praznovanjem. Moje 
mnenje je, da je praznovanje Božiča 
samo ob božični večerji in okrašeni 
smrečici siromašno in plehko. 
Podobno velja za praznovanje Velike 
noči samo ob šunki, pirhih in potici, ne 
da bi vedel za simboliko vseh teh 
dobrot, zakaj se vse to praznuje in kaj 
je razlog našega veselja in 
praznovanja. Kristjani moramo biti 
bolj sočutni, spoštljivi in ljubeznivi do 
bližnjih, prav tako kot je bil v času 
javnega delovanja naš vzornik in Bog 
Jezus Kristus. Če pa je potrebna 
odločnost in pogum in kadar je 
potrebno braniti resnico in pravico, pa 
moramo biti tudi taki. Kar spomnimo 
se na odnos Kristusa do farizejev in 
naročila sv. papeža Janeza Pavla II: 

»Korajža velja!« in »Ne bojte se!«  Za 
konec pa še rek: Kjer je Bog na prvem 
mestu, tam je vse na pravem mestu.  

(zapisala Fanika Jančar) 

 

Misli sv. Šarbela (goduje 24. julija): 

»Njegova Beseda je, ki vas usmerja, 
in njegov Duh je, ki piha v vaša 

jadra; tako boste prispeli do 
obrežja luči. Ladja je namenjena 

temu, da prečka morje, ne da 
ostane v pristanu. Ustvarjena je za 
dolgo plovbo na odprtem morju.« 
»Zgodovino odrešenja pišejo solze 

spreobrnjenja. Ena sama solza 
zadošča, da se odprejo vrata nebes 

– solza kesanja, ki oblije lice 
srčnega vernika.« 

»Vaša sreča ne izhaja iz ljudi. Ne 
morejo vam je ponuditi, ker je sami 

nimajo, nihče pa ne more 
dati, kar ni njegovo. Le Jezus vam 

lahko da pravo srečo.« 

  
POLETJE in OTROCI 

Poleti otroci in mladi kar izginejo iz 
cerkva. Res je, da je poletje čas za 
zabavo, za nove dogodivščine – 

Jezus pa se zdi pravo nasprotje, na 
njem na videz ni nič presenetljivega 
in razburljivega, vse je že znano, vse 
že zdavnaj zapisano in ničkolikokrat 
prebrano ... Pa vendar čutimo, da ga 
potrebujemo, da se izplača vzeti čas 
zanj. Čas za Boga si moraš vzeti 
sam. Poletje je polno prireditev, 
tudi cerkvenih. Izberi nekaj zase in 
povabi še prijatelje! Le googlati je 
treba in imeti željo, da kaj duhovnega 
dobijo tudi v tem času. Naše PPŽ 



Dravograd organiziramo Oratorij 
2022 z naslovom »ZA BOŽJO 
SLAVO!« na koncu avgusta.  
Še je čas za prijavo! Izkoristite to 
prelepo dejavnost. 

------------------------------------------  
MISEL ZA LEPŠI DAN 

Učimo svoje otroke, da bodo videli 
lepoto in resnico, ki je v vseh bitjih. 
Malčki so blizu tej resnici, čudovito jo 
bodo dojeli. (Marcelle Auclair) 
 

Vsakdanjost naj nam bo molitev! 
Prosimo za to veliko umetnost 
krščanskega življenja, ki je zaradi tega 
tako težka, ker je tako preprosta. (Karl 

Rahner) 
 

Rad imeti ljudi pomeni ne zadoščati le 
samemu sebi, marveč odpreti srce in 
v njem narediti prostor za druge. Ljudje 
trpimo zaradi ljudi. Zato glej s čistimi 
očmi in čistim srcem. (Phil Bosmans) 
 

Neponovljivo srečo sem doživel, ko sem 
spoznal, da Bog ni samo sodnik, 
ampak tudi ljubeči Oče, ki mi želi vse 
odpustiti. (France Špelič) 
 

Vsak človek meni, da nima dovolj 
denarja, pameti pa da ima v izobilju. 
(hebrejski pregovor) 
 

(bl. Anton Martin Slomšek) 
 

Ljudje smo po naravi takšni, da neradi 
dajemo. Mnogo rajši jemljemo. Jezus je 
drugačen: daje in se daje. Postaja med 
nami kruh in se ponuja, naj ga vzamemo, 
razlomimo in jemo. (Franc Cerar) 

OZNANILA 
 

 Darovanja na lepe nedelje: 
Šentjanž – 179 € 
Šempeter – ni podatka 
Vič – 338 € 
Dravograd – 288 € 
Vsem darovalcem Bog povrni. 
 

~ KRIŠTOFOVA NEDELJA 
Obhajamo jo 24. julija, ki sovpade z 

godom svetega Krištofa. V vseh 

župnijah bo tradicionalni blagoslov 

avtomobilov. Nabirka te nedelje je 

tradicionalno namenjena misijonski 

organizaciji MIVA, ki podpira 

misijonarje pri nakupu 
potrebnih prevoznih sredstev v 

misijonih. Radi darujte. HVALA. 
   

NOVA VIŠINA MAŠNEGA ŠTIPENDIJA 
Škofje so sklenili, da je od 1. 9.2022 mašni 
štipendij oziroma dar za mašo 23,00 €.  

 
V prihajajočem tednu se v primeru pogreba v 
Črnečah oz. Libeličah obrnite na župnika Igorja v 
Dravogradu. 
-----------------------------------------------------------------  

ŠE NEKAJ ŠAL: 
Peter sreča dobrega prijatelja še iz šolskih 

časov, kako na hrbtu nosi kavč. »Si postal 

dostavljavec pohištva?« – »Ne, ne, sem psihiater 

in ravnokar grem na hišni obisk!« 

Učitelj razdeli spričevala: »Jani, bojim se, da 

bo tvoj oče dobil sive lase, ko bo videl tvoje 

ocene!« – »Ah, tega bi se on razveselil, ker je že 

dolga leta brez las!« 

Franci vpraša Jožeta: »Kako ti gre s tvojimi 

gimnastičnimi vajami? Se že lahko dotakneš 

prstov na nogi?« – »Dotaknem še ne, ampak od 

včeraj jih lahko že vidim!« 

Avstrijec in Slovenec stavita, kdo bo prej 

zgradil hišo. Po štirih tednih pokliče Avstrijec: 

»Še tri dni, pa bo zgrajena!« Slovenec odvrne: 

»Še tri dovoljenja, pa bom začel!«    


