
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd (PPŽD) 

                                          od 24. julija do 31. julija 2022 
  

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        

 

Ponedeljek 
25.julij 

 Jakob st.- 
apostol    

 

18.00 
18.30 

 

Č – † MARIJA KOZLAR  
Magdalena: † ANA DOLINŠEK in SOR.                                           

  Torek  
26.julij 

Joahim in Ana,  

18.00 
18.30 

Č – † TONČKA ZAJC   
D – † KSENJA GORŠEK – obl.    /maša ob dnevu babic in dedkov/                                           

Sreda  
27.julij  

Gorazd, uč.CiM  

 

7.30 
18.00  

 

D – † DANICA LANGBAUER – 2.obl.  
Č – † HERMAN ČEPELNIK                                           

Četrtek  
28.julij   

17.00
18.00 
18.30  

ŠT – † MILKA ŽVIKART – 3.obl. 
Č – † KATARINA LENASI                                           
D – † MAGDALENA SREBOTNIK – (ob 100 r.d)       

Petek  
29.julij  

Marta, sv.ž   

9.00 
 18.30 

Križ – V DOBER NAMEN                                           
D – † starši FRANC in MARIJA MEDVED in GUMPOTOVI              

Sobota  
30.julij  

 Peter Krizolog, 
škof  

 
 18.30 

 
D – večerna nedeljska maša: † MARKO POGOREVČNIK – 1.obl. 
                                              V ZAHVALO in ZA ZDRAVJE                                    

  

18. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  

 31.julij  
 Ignacij, red. 

 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
 

11.00 

  

Č –  † OTILIJA BLIMEN  
ŠT – † IGNAC LEPENER in ŽUMPROVI  
D – † IVANA GRIZOLD - obl., AVGUST in SOR. /krstna nedelja/ 
ŠP – † ANA ROTOVNIK in IGNAC BRDNIK        
L – † NACESNIKOVI: Franc in Zofija, Jožefa Oto, Angela in Rudi Novak  
                                                                                            ter pri hiši pomrli      
O – † JOŽE OČKO in IVANKA OČKO         

 

  MISEL: Mnogi ljudje danes mislijo, da je najpomembnejše, če otroku postavijo hišo, ga materialno preskrbijo.  

Če bo v mladostni dobi zapadel v uživanje, potem mu vse tisto, kar so mu starši podarili, ne bo veliko koristilo.  

Kako naj verjamemo v moč in uspeh molitve, ko na primer mnogi med nami vztrajno in nad vse goreče prosijo za 

mir, a miru ni. Koliko je drugih primerov, da ljudje prosijo, iščejo in trkajo zaman. Odgovoriti na vse to moremo samo tako, 

kot je že zapisano. Zapisano pa je, da naš nebeški Oče naše prošnje uslišuje. Naše molitve pa uslišuje drugače, zato pa 

mnogo lepše in za nas neprimerno bolj osrečujoče, kot si moremo mi vse to predstavljati. Uslišuje jih tako, kot mu 

narekujeta njegova modrost in ljubezen.                                                                                               (Fr.Kraner) 

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



Številka 30        24. julij 2022 
 

17.NEDELJA MED LETOM 
2. Svetovni dan starih staršev in 
ostarelih -24. julij 
Lani je papež Frančišek sprejel 
odločitev, da se vsako leto četrta 
nedelja v juliju praznuje kot svetovni 
dan starih staršev in ostarelih, saj je ta 
nedelja blizu praznika Marijinih 
staršev Joahima in Ane, Jezusovih 
starih staršev. Letos je to v nedeljo, 
24. julija, in sicer pod naslovom »Še v 
starosti rodijo 
sadove« (Ps 92,15). 
 
V svoji poslanici za 
ta dan je papež 
Frančišek zapisal, 
da »staranje ni 
kazen, ampak 
blagoslov«. Zato se 
ostareli ne smejo 
omejiti zgolj na 
opazovanje 
dogajanja v svetu 
ali se umakniti iz 
njega. Poudarja, da 
jih čaka novo 

poslanstvo, in jih poziva, da se dejavno 
vključijo v »duhovno revolucijo 
nežnosti« v tem svetu, ki doživlja hude 
preizkušnje. 
Papeževa želja je, da ta dan oznanimo 
in praznujemo v župnijah in 
skupnostih, »da ne bi nihče tega dne 
preživljal v samoti«. 
Na letošnjih splošnih avdiencah je 
papež Frančišek imel že več katehez in 
nagovorov, v katerih je govoril o 
obdobju starosti.  

  

https://katoliska-cerkev.si/papezeva-poslanica-za-2-svetovni-dan-starih-starsev-in-ostarelih-se-v-starosti-rodijo-sadove


KRIŠTOFOVA NEDELJA – 
blagoslov šoferjev, 

avtomobilov, … 
God sv. Krištofa letos pade na nedeljo, 
24. julija, in v Sloveniji bomo 
tradicionalno obhajali Krištofovo 
nedeljo, posvečeno voznikom, 
blagoslovu vozil, prošnji za srečno 
vožnjo in zbiranju sredstev v okviru 
misijonske vozniške akcije MIVA. 
Ustanova Miva – Slovenija, ki deluje v 
okviru Misijonskega središča Slovenije 
in je članica svetovne Mive, že več 
desetletij zbira sredstva za prevozna 
sredstva v misijonih. 
Naj vas geslo Mivine akcije Moj dar 
Boga slavi za vse prevožene poti vsako 
leto spomni na lepe trenutke v 
vašem avtu in srečno prevožene 
poti. Vsi smo danes še kako vezani 
na prometna sredstva. Krištofova 
nedelja nas vsako leto v juliju 
poveže v skupni molitvi in prošnji k 
nebeškemu Očetu, da bi nas vse na 
priprošnjo sv. Krištofa varoval pri 
vseh vožnjah na vseh poteh našega 
življenja. Vozniki, pa tudi drugi, ob 
tej priložnosti namenimo svoj dar 
za srečno prevožene kilometre. 
Kako mogočen je ta dar in kako 
rešilen za naše misijonarje in ljudi v 
tretjem svetu, zgovorno pričajo 
vozila, ki so sad te akcije.  
Da lahko misijonarji opravljajo 
svoje človekoljubno poslanstvo, 
potre-bujejo prevozna sredstva. 

Njihovo delo je večinoma v krajih, ki so 
zelo oddaljeni od središč. Dobro vozilo 
jim omogoča, da lahko prevažajo v te 
kraje hrano, gradbeni material, 
učitelje, katehiste in otroke, predvsem 
pa bolnike in tako rešujejo življenja. 
Krištofova nedelja je zato obilen božji 
blagoslov za vse voznike, saj jim poleg 
blagoslova Bog podarja tudi zavest, da 
morajo odgovorno in pametno voziti. 
Je pa še poseben blagoslov, ki ga Bog 
preko darov, zbranih ob tej nedelji za 
akcijo MIVA, poklanja našim 
misijonarjem in jim omogoča varna in 
rešilna pota posebej po brezpotjih 
Afrike, Azije in južne Amerike.   (MP) 

 
 

Sv.Krištof na cerkvi Sv.Magdalene na Vratih 



DUHOVNI UTRINEK 

ZA MLADE in OTROKE 

 

Dobri Jezus, hvala ti, za ta počitniški čas. 

Daj, da dobro izkoristim proste tedne: naj 

spletem nova prijateljstva, koristno 

preživim prosti čas in vsak dan znova 

občudujem lepote tvojega stvarstva. S 

svojo materjo Marijo mi stoj ob strani in 

me varuj pred nezgodami ter slabimi 

dejanji. Amen.  

OZNANILA 

DAN STARIH STARŠEV 

V torek 26.julija vabljeni ob 
18.30 k maši V ČAST SV. ANI IN 

JOAHIMU, pri kateri bomo 
posebej molili tudi za žene, ki 

prosijo za dar materinstva,    in za 
vse naše mame –  

 Masa bo pri Marijinem oltarju v 
Dravogradu. Pridite k tej maši 
mame, babice pa tudi otroci, ki  

imate radi svoje babice ter dedke 
in seveda svoje mame.  

 

 

~ KRIŠTOFOVA NEDELJA 
Danes obhajamo Krištofovo nedeljo. Po 

maši bo blagoslov vozil in tradicionalna 

nabirka za misijonska vozila. Radi 

darujte za misijone. HVALA. 
 

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 DVE ŠALI: 

 POKORA –Janezek pri spovedi pove, 
da je pri pouku naredil stojo na glavi 
samo zato, da ujezi učiteljico. Župnik 
ne ve, kaj je to stoja na glavi, zato reče 
Janezku, da mu po spovedi pred 
spovednico to pokaže. Spoved je 
končana in Janezek pred spovednico 
naredi stojo na glavi. To vidita dve 
dami, ki v cerkvi  čakata na spoved in 
ena reče: »Poslušaj, rajši greva. Vidiš 
kakšno pokoro danes daje 
spovednik.« 
 
NA CARINI – Carinik: »Alkohol, 
cigarete, droge?« - Potnik: »A krompir 
tudi prodajate?«  


