
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd (PPŽD) 

                                          od 17. julija do 24. julija 2022 
  

16. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  

 17.julij  

 8.00 
 

8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
 

11.00 

ŠT – † PETER ČREŠNIK – obl. in OŠLOVNIKOVI 
         † MAGDALENA in FRANC FIŠER ter hčerka MAJDA       
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    

 

Ponedeljek 
18.julij 

     

 

18.00 
18.30 

 

Č – † VID – 4.obl., BERTI -1.obl. in starši MUŠ 
D – za uspešno operacijo  in za ZDRAVJE                                           

  Torek  
19.julij  

18.00 
18.30 

Č – V DOBER NAMEN 
D – † AMALIJA KOTNIK -r.d.                                              

Sreda  
20.julij   

7.30 
18.00  

D – † starši KALENDA, bratje in sestre 

Č – † MARIJA KOZLAR                                          
Četrtek  
21.julij   

17.00
18.00 
18.30  

Razgovor za krst /starši+botri/ 
Č – † MARIJA KOZLAR                                         
D – † MARIJA in DRAGO PISTOTNIK      

Petek  
22.julij  
Marija 

Magdalena  

  
9.00 

 18.30 

 
Križ – † MARIJA KOZLAR                                         
Magdalena – † DANICA GLASENČNIK             

Sobota  
23.julij  
Brigita 

Švedska,soz.Eu  

 
11.00 
18.30 

 
Č – † MARJETA ČERU – 5.obl.                                        
D – večerna nedeljska maša: † BRANKO SKRUBE                                   

  

17. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  

 24.julij  
Krištofova 

nedelja 

  

 

7.30 
 

8.00 
 

9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

Pri mašah blagoslov vozil in šoferjev – akcija MIVA 
Č – Jakobova lepa nedelja: † PEPI EPŠEK  
                                            ŽIVI in RAJNI FARANI  
ŠT – † OTO ČEGOVNIK – 11.obl., starši VRHOVNIK  
                                                           in ZOFKA PODKRIŽNIK         
D – † PLAZOVNIKOVI in pri PEČNIKU pomrli     
ŠP – † FRANC GNAMUŠ       
L – † JOŽEF SONJAK     
Magdalena – lepa nedelja: † DANICA SMREČNIK        

 

  MISEL:  DAJATI: Znamenje, da nismo v grehu malikovalstva bogastva, je dajanje 
miloščine, dajanje tistim, ki potrebujejo. A ne površno dajanje, ampak tiste, ki me stane 
določene odpovedi. To je dobro znamenje. Pomeni, da je ljubezen do Boga večja od 
navezanosti na bogastvo. Zato obstajajo tri vprašanja, ki si jih zastavimo:  
Prvo vprašanje: Dam?  
Drugo vprašanje: Koliko dam?  
Tretje vprašanje: Kako dam? 

Dajem kakor Jezus – z ljubeznijo! 
Glasilo izdajajo PPŽ Dravograd. Odgovarja Igor Glasenčnik, e-mail: igor.g@rkc.si  



Številka 29        17. julij 2022 
 

MISEL 16.navadne nedelje 

Danes se bomo srečali z Jezusom 
ob njegovem obisku v Marijinem 
in Martinem domu v Betaniji. V 
resnici je on gostitelj, ki je obogatil 
njuni življenji. Podaril jima je tisto 
duhovno ravnotežje, brez katerega 
človek zaide iz ene skrajnosti v 
drugo. 

Tudi mi smo Jezusovi gostje, ki 
se lahko vprašamo: 

- Ali se počutim podobno kot 
Marta - imam delo, ki mu ne vidim 
konca, sem živčen in 
napet? 

- Ali pa se 
počutim bolje kot 
Marija, ki jo kar vleče 
k Jezusu, da bi 
prisluhnila njegovim 
besedam?  

In hkrati v 
nevarnosti, da roke 
sklenem in mirno 
gledam, kako drugi  
 

 
delajo, medtem ko se sam ne 
vznemirjam.   
 

Jezus trka tudi na vrata naših družin. 
Je v njih prostor za imenitnega gosta? 
Je čas, da bi sedli k njegovim nogam in 
ga poslušali? Molitev, Sveto pismo, 
verski tisk, iskren pogovor, pomoč 
bližnjemu … Jezusu odpre vrata. 
Odprimo vrata Kristusu! 

                                 (Franček Kraner) 
 
 



Bratje in sestre, zdaj se veselim, ko trpim 
za vas ter s svoje strani dopolnjujem v 
svojem telesu, kar primanjkuje 
Kristusovim bridkostim, in to v korist 
njegovemu telesu, ki je Cerkev. (Kol 1,24) 
 
Po posebnem daru Svetega Duha so 
mnogi možje in žene prosili in prosijo 
Gospoda, da bi trpeli in dopolnjevali, 
kar primanjkuje njegovim bridkostim. 
To je velikodušna odločitev, ki naredi 
človeka velikega. 

Mi »navadni« kristjani nismo poklicani 
za kaj tako velikega. Lahko celo 
prosimo Gospoda, da bi nam prihranil 
kelih trpljenja. Tako je storil Jezus v 
Getsemaniju, tako lahko naredimo 
tudi mi. 
Če pa trpljenje take ali drugačne vrste, 
čeprav nismo prosili zanj in ga nismo 
iskali, pride – in na žalost to zagotovo 

kdaj pride – smo poklicani, da se z njim 
soočimo s čim več poguma in vedrine. 
Vera nas ne obvaruje trpljenja! Daje pa 
nam gotovost, da trpljenje ni brez 
smisla in zaman. Bog (kako, to bomo 

razumeli šele, ko bomo popolnoma združeni z 

njim) spremeni v dobro, za nas ali za 
druge, tudi trpljenje. 
Zavest, da je trpljenje tolikih ljudi v 
preteklosti, sedanjosti in prihodnosti 
postalo nekaj dobrega za nas, nam 
pomaga, da tudi svoje trpljenje 

spremenimo v dar ljubezni. 
 Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

 
Misel ob evangeliju: Marta, 
bodi mirna: za svojo zvesto 
službo si blagoslovljena, za 
svoj trud si želiš plačila, 
počitek. Zdaj imaš veliko dela, 
rada bi nasičevala umrljiva 
telesa, četudi svetnikov. Toda 
ko prideš v nebeško 
domovino, ali boš našla 
popotnika, da ga sprejmeš 
pod streho? Ali boš našla 
lačnega, da mu odlomiš kos 
kruha? Žejnega, da ga 
napojiš? Bolnika, da ga 
obiščeš? Prepirljivca, da ga 
spraviš? Mrliča, da ga 

pokoplješ? Vsega tega tam ne bo. A kaj 
bo torej tam? To, kar si je Marija 
izvolila: tam ne bomo nasičevali, 
ampak se bomo nasičevali. Zato bo 
tam v zvrhani meri vsega, kar si je 
tukaj Marija izvolila: z obložene mize je 
pobirala drobtine Gospodove besede. 

 

Sv. Avguštin 



OZNANILA 
 

DOBRODELNA AKCIJA 
»OTROCI NAS POTREBUJEJO« 

 
Slovenska karitas nas vabi k dobrodelni akciji 
Otroci nas potrebujejo, ki je namenjena zbiranju 
materialnih in finančnih sredstev za pomoč soci- 
alno ogroženim družinam s šoloobveznimi otroki, 
ki potrebujejo pomoč pri nakupu šolskih 
potrebščin. Tudi letos pričakujemo, da bo vsaj 
13.000 otrok iskalo tovrstno pomoč pri Karitas. 
Lani so s šolskimi potrebščinami pomagali 12.950 
otrokom po vseh župnijskih in škofijskih karitas. 
Stiske žal ostajajo v podobnem obsegu kot v 
preteklih letih oziroma se na nekaterih območjih 
celo povečujejo.  
Darovi se zbirajo na: Slovenska karitas, 
Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 
0214 0001 5556 761, sklic: SI 00 362,          
namen: Otroci nas potrebujejo. 
Darujete lahko tudi s poslanim SMS-spo- 
ročilom s ključno besedo ZVEZEK5 na 1919 
in prispevali boste 5 evrov za šolske potreb- 
ščine. Zgibanke s položnico so na voljo. 

 

~ KRIŠTOFOVA NEDELJA 
Obhajamo jo prihodnjo nedeljo 24. 

julija. V vseh župnijah bo tradicionalni 

blagoslov avtomobilov. Nabirka te 

nedelje bo namenjena misijonski 

organizaciji MIVA, ki podpira 

misijonarje pri nakupu 
potrebnih prevoznih sredstev v 

misijonih. Radi darujte. HVALA. 
 

VRATA – SV. MARIJA MAGDALENA 

 
V ČAST SV. MARIJI MAGDALENI bo sv. 
maša na Vratih pri Magdaleni na sam 
njen praznik sv. Marije Magdalene, v 
petek 22. julija, ob 18.30. 
LEPA NEDELJA pa bo v nedeljo,          
24. julija, ob 11.00. Vabljeni. 

Maša pri Magdaleni bo tudi na 
ponedeljek 25.julija ob 18.30. 

 

MAŠA V ČAST SV. ANI IN 
JOAHIMU, pri kateri bomo posebej 
molili tudi za žene, ki prosijo za dar 

materinstva, in vse matere –  
bo v torek, 26. julija, ob 18.30 pri 
Marijinem oltarju v Dravogradu. 

Pridite k tej maši mame, babice pa 
tudi otroci, ki imate radi svoje mame 

in babice ter dedke.  
 

MOLITEV ZA SREČNO VOŽNJO 
Dobri Bog, bodi z nami na cestah tega 

življenja. Obvaruj nas in vse 
udeležence v prometu pred 
nevarnostmi in nesrečami. 

Varuj nas pred nepazljivostjo, 
lahkomiselnostjo in hitenjem. 
Na priprošnjo svetega Krištofa 
nas spremljaj, da se z vseh poti 
vedno varno vrnemo domov. 
Ko pa bomo na poslednji poti, 

nam daj doseči končni cilj pri tebi. 
Po Kristusu, našem Gospodu. 

Amen.• 
  

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

 

ŠE NEKAJ ŠAL: 

BREZPOSELN – Klošarja, dobra prijatelja, 
sta prijeta in pripeljana na policijsko po- 
stajo. Zaslišijo ju: »Zaposlen?« – Prvi 
odgovori: »Brezposeln.« – »In vi?« – 
»Jaz sem njegov tajnik.« 
 

PROMETNA NESREČA – Štefan sreča 
prijatelja Poldeta, ki hodi z berglami: »Kaj 
pa se ti je zgodilo?« – »Prometna 
nesreča!« – »Grozno. Pa ne gre brez 
opornic?« – »Hja, to je pa tako. Zdravnik 
mi pravi, da gre, odvetnik pa da ne!« 

  


