
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd (PPŽD) 

                                          od 31. julija do 7.avgusta 2022 
  

18. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  

 31.julij  
 Ignacij, red. 

 

8.00 
8.00 

 
9.30 
9.30 

11.00 
 

11.00 

  

Č –  † OTILIJA BLIMEN  
ŠT – † MILKA ŽVIKART – 3.obl. 
        † IGNAC LEPENER in ŽUMPROVI  
D – † IVANA GRIZOLD - obl., AVGUST in SOR. /krstna nedelja-Jakob N./ 
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         

 

Ponedeljek 
1.avgust 

Alfonz Ligvorij   

 

18.00 
18.30 

 

Č – † JOŽE EPŠEK  
D – † OTO MIRKO KALIŠNIK                                            

  Torek  
2.avgust 

PORCJUNKULA,  

 
7.30 
9.30 

Možnost porciunkulskega odpustka v cerkvi pri Križu 
D –  ZA MIR v svetu                                             
Križ – † KATARINA LIPOVNIK      

Sreda  
3.avgust   

 

 9.00  
 

DSČ – † FRANC PAČNIK                                            

Četrtek  
4.avgust  

Janez Vianney 

17.00 
18.00 
18.30  

Č – † FRANC PAČNIK                                            
Dravograd - Molitvena ura za duhovne poklice  
D – ZA DUHOVNE POKLICE         

Petek  
5.avgust  

Sv. Ožbolt   

9.00 
 18.30 

Križ –  starši: LUDVIK in MARIJA ter pri PIPIJU pomrli                                           
D – † KLARA ŠAJHER               

Sobota  
6.avgust  
Jezusova 

spremenitev  

 
11.00  
18.30 

 
L – † Zojini sorodniki – krst Zoje Gostenčnik  
D – večerna nedeljska maša: † rajni pri LENČEJU                                     

  

19. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  
 7.avgust 

8.00 
8.00 

 
 

9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

Č – † DUŠAN ČEDE – 1.obl. in starši GABROVEC, ANDREJ GABROVEC    
ŠT – † MEDVED AVGUST – obl. in pri hiši umrli 
        † JOŽE KRIŽAN, PAVLA; MALČI, JULKA in MATIČEVI  
        † družina MULEJ in CEHNER 
D – † JANEZ PETREJ  
Ožbolt: lepa nedelja – † TILEN BOŽIČ – 2.obl.          
L – † VINKO VASLE        
Trije križi: lepa nedelja – † FILIP in ANTONIJA IZAK in SOR.  
                                          † MIRKO PERJET in JOŽICA KOGELNIK     

 

  MISEL: Nekdo lahko poseduje ogromno materialnih dobrin pa kljub temu 
živi mizerno življenje. Pa ne samo to, ampak lahko ravno zaradi bogastva zgreši 
cilj življenja. »Nečimrnost čez nečimrnost, vse je nečimrnost!« S tem je pridigar 
želel reči, da so naši človeški uspehi, bogastvo, slava minljivi kot pleve v vetru. 
Edino, kar ostane in ima vrednost, je tisto, kar smo pred Bogom. 

 Vprašajmo se, ali smo dovolj modri in znamo v življenju iskati  
  tiste trajne vrednote, ki imajo trajno vrednost.   (Fr.Kraner) 

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



Številka 31        31. julij 2022 
 

18.NEDELJA MED LETOM 
  

IGNACIJEVO LETO SE 

ZAKLJUČUJE 

Letos z današnjo nedeljo 

zaključujemo Ignacijevo leto, ko smo 

obhajali 500 let spreobrnjenja 

Ignacija Loyolskega (1491-1556), ki 

mu je botrovala topovska krogla. Na 

binkoštni ponedeljek, 20. maja leta 

1521, je bil v bitki v Pamploni Ignacij 

težko ranjen.  

Tudi v nas mora velikokrat zunanja 

iskra prižgati svetlobo novega 

življenja. Naj nam bo Ignacijev zgled 

in apostolske preference v 

vzpodbudo, da bomo tudi mi vzeli pot 

pod noge, pustili za seboj preteklost 

in zrli v prihodnost. 

Naj spregovori Gospod in vseje svoje 

seme v naše srce, tako kot ga je vsejal 

sv. Ignaciju. 
Slovenski provincial Družbe Jezusove p. Miran Žvanut 
 

 

             Oltarna slika sv.Ignacija v Dravogradu 

 

Do marca 1522 je Ignacij okreval v domači hiši v 

Loyoli. Tedaj je Bog v njem izvršil spreobrnjenje, 

ki ga je usmerilo na pot proti Manrezi.  

Vsa Družba Jezusova z vsemi svojimi prijatelji se 

je v tem letu spomnila tega odločilnega trenutka, 

ko je Sveti Duh vodil enega človeka v 

njegovi odločitvi, da sledi Kristusu, in ponovno 

najti osnovni namen Ignacijevega romanja. Zato se 

je Ignacijansko leto začelo 20. maja 2021 in se 

končuje 31. julija 2022.  

V tem letu je bil središčni dogodek 12. marca 

2022, ko je bilo praznovanje 400-letnice 

razglasitve Ignacija Lojolskega za svetnika. 
 

Zaključek Ignacijevaega leta pa je danes s slovesno 
mašo nadškofa g.Cvikla v cerkvi Sv. Jožefa v Ljubljani. 

 



OLTAR Sv.Ignacija Loyolskega 

- Jezuitski oltar v Dravogradu  
Ker slovesno zaključujemo Ignacijevo 
leto in ker bo letošnji oratorij naravnan 
na zgodbo življenja Sv.Ignacija 
Loyolskega, vam v tej številki 
predstavljamo stranski oltar Sv.Ignacija, 
ki ga najdemo na desni strani naše 
cerkve v Dravogradu.  
Oltar je bil pripeljan iz Št. Andraža v 
Avstriji, kjer je bil prvotni sedež 
lavantinske, sedaj mariborske nadškofije. 
Škofijski sedež je škof Slomšek prenesel v 
Maribor leta 1859.  
Na oltarju najdemo še 6 jezuitskih 
svetnikov (žal njihova imena niso znana).  
Oltar je trenutno v zelo slabem stanju. 
Potreben je temeljite obnove, a žal 
sredstva za njegovo obnovo ni na 
razpolago. Čakamo donatorje!! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iz življenja Sv.Ignacija Loyolskega –   
rojen 1491 v Baskiji (Španija), bojevnik, 
morilec, sanjal je o ženskah, o slavi, 
pokvarjenosti,... Topovska krogla, ki mu je 

razmesarila nogo ga spreobrne, začne 
brati Sveto Pismo, odpravlja se na 
romanja, izda knjižico Duhovne vaje,… želi 
delati v Sveti deželi, s prijatelji gre v Rim, 
na razpolago je papežu Pavlu III…  
Je začetnik Jezuitov – ki se imenuje 
DRUŽBA JEZUSOVA. Njihovo osnovno 
poslanstvo je bilo: skrb za reveže, za 
prostitutke in za Jude. Umrl je 31. julija 
1556 v Rimu. Goduje 31.julija.  
 

JEZUITI V SLOVENIJI? 
Jezuiti svoje skupnosti oz. hiše, kjer 

stanujejo, imenujejo rezidence (in ne 

samostani). Namreč zato, ker niso 

namenjene samotarskemu življenju, 

ampak so izhodišče za odhod k ljudem 

in za kontemplativno služenje sredi 
sveta. Večina rezidenc je tako v večjih 

mestih, ker je od tu najhitrejši dostop 

do najrazličnejših družbenih skupin, 

tudi podeželja. Predvsem misijonarji 

(npr. v Zambiji in skupnost v Radljah) 

pa delajo na obrobjih in živijo v manjših 

skupnostih ali celo izven skupnosti. 

Zaradi sodobnega upada duhovnih 

poklicev in majhnosti province 

Slovenci nimajo (več) svojih hiš za 

redovno vzgojo (noviciat, filozofat, 

teologat, tretja probacija), ampak so 

redovne vzgoje in študija deležni v 

mednarodnih hišah in na jezuitskih 

fakultetah v tujini; tam delujejo tudi 

nekateri slovenski jezuiti profesorji. 

Od petih slovenskih rezidenc se štiri 

nahajajo v župniščih, a tamkajšnji 

jezuiti poleg vodenja pripadajoče 

župnije opravljajo še druge dejavnosti.  

Do nedavnega so pomagali tudi v naši 

Pastoralno povezanih župnijah /PPŽD/ 
  



OZNANILA 
 

Prihodnjo nedeljo ste vabljeni k slavljenju 
lepe nedelje pri podružni cerkvi Sv.Ožbolt na 

Otiškem vrhu. Slovesnost se bo pričela s 
procesijo ob 9.30, nadaljevala s slovesno 

sveto mašo. 
 

Prihodnjo nedeljo bo lepa nedelja tudi pri 
Treh križih na Goriškem vrhu. Začetek 

slovesnosti ob 11.00. Po maši bo kakor vsako 
leto, blagoslov v čast sv.Krištofu in priložnost 

za darovanje v akciji MIVA. 
Lansko leto ste zbrali 320 € . Tudi letos 

vabljeni k darovanju v zahvalo za srečno 
prevožene kilometre za misijonska vozila. 

 

Preteklo nedeljo ste v akciji MIVA zbrali v 
župnijah naslednje darove: 

Župnija Šentanž: 158 €  
Župnija Dravograd: 225 € 

Pri Sv.Magdaleni na Vratih (v ponedeljek): 95 € 

Župnija Šempeter: 123 € 
Župnija Črneče 118 € 
Župnija Libeliče 80 €.  

 

V torek, 2. avgusta je praznik 
Porciunkule pri Sv.Križu nad 

Dravogradom. Sveta maša bo letos 
samo ob 9.30. Pred mašo in med 
sv.mašo bo priložnost za sveto 

spoved in s tem možnost 
ponciunkulskega odpustka.  

Obhajanje zakramenta sprave je 
namreč eden od pogojev za prejem 

porcijunkulskega odpustka.  
 

HVALA 

za vaše darove za župnije.  
- V nedeljo ste na lepi nedelji pri 

Sv.Magdaleni darovali 310 €.  
- Ob lepi nedelji na Viču je nabirka 

znašala 320 €. Za material novih vrat 
smo plačali 400 €, delo je opravil 
g.Andrej Salčnik GRATIS, za kar se 
mu iskreno zahvaljujemo.  

- V Črnečah je bilo darov ob lepi nedelji 
170 €. Vsem darovalcem hvala. 

POMOČ GASILCEM 

Ob požaru na Krasu, kjer so sodelovali 

tudi gasilci iz naših krajev, smo za gasilce 

darovali nekaj sredstev tudi župnije. 

Tako je župnija Dravograd nakazala PGD 

Dravograd 100 € za pokrivanje stroškov 

goriva, župnija Ojstrica tudi PGD 

Dravograd 70 €, župnija Šentjanž PGD 

Šentjanž 50 €.  

Gasilcem se s tem majhnim darom za 

njihovo delovanje in intervencijo pri 

največjem požaru na Slovenskem do zdaj, 

vsaj skromno oddolžimo za sodelovanje 

tudi tri naše fare oz. župnije.  

Gasilcem izrekamo vso priznanje za 

nesebično pomoč ob požaru, ki so jo nudili 

prebivalcem Krasa. 
 

ORATORIJ 2022 /22.-26. avgust/ 
Geslo letošnjega poletnega oratorija se 
glasi »za Božjo slavo«. Oratorij je skup- 
no preživljanje počitniškega časa otrok 

z animatorji – starejšimi vrstniki, ki pripravijo 

program za udeležence oratorija. 
Vsak dan se tako zvrstijo molitev, kateheza, 

pogovor, delavnice, igre in pesem. 
 

Naše farane že sedaj prosimo, da v času 
oratorija spečete in prinesete sladke 

dobrote - pecivo, piškote, ... s katerimi se 
bodo naši otroci in animatorji 

posladkali. Bog lonaj za vsak vaš prispevek k 
oratoriju. Tudi denarni prispevek je še kako 

dobrodošel. HVALA že vnaprej! 
 

Vsem, ki se v teh dneh odpravljate 
na dopust, na počitnice, želim 

srečno pot, prijeten oddih in srečno 
vrnitev domov. 

 

ŠE ŠALA ZA KONEC: 

GNEČA – Policista sta na nočnem 
obhodu. V gostilni je vik in krik. 
Stražnik: »Ti si mlajši, poglej, če je 
gužva!« Kadet je takoj nazaj, z 
modrico pod očesom: 
»Je ni! Sem bil takoj na vrsti!« 

  


