
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd (PPŽD) 

                                          od 7.avgusta do 14.avgusta 2022 
  

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. 
                                          † ŠTEFAN GERHOLD -obl.in ANŽIJEVI         
L – † VINKO VASLE        
Trije križi: lepa nedelja – † FILIP in ANTONIJA IZAK in SOR.  
    † MIRKO PERJET in JOŽICA KOGELNIK / po maši blagoslov   
                                           avtomobilov in priložnost darovanja za MIVA/     

 

Ponedeljek 
8.avgust 

Dominik, red.u. 

 

18.00 
18.30 

 

Č – † FRANC PAČNIK    
Križ – † DOMINIK MAGER in pri Kvasniku pomrli                                             

  Torek  
9.avgust 

Edith Stein,soz.E  

 
18.00 
18.30 

  
Č – † VINKO BRICMAN                                               
D – † JOŽICA MARKOVIČ in AVGUST VRHOVNIK ter SOR.       

Sreda  
10.avgust  

Lovrenc,diakon   

 

 7.30 
18.00  

 

D –  VERNE DUŠE  

ŠT –  † JOŽE ŠEGOVC - osmina                                             

Četrtek  
11.avgust  

Klara, red.ust.  

17.00 
18.00 
18.30  

ŠT – † SILVO GRM - osmina  
Č – † FRANC PAČNIK 
D – † starši KORDEŽ in sinovi           

Petek  
12.avgust  

 Ivana Šantal.  

9.00 
 18.30 

Križ – † ALOJZ KLANŠEK                                            
D – † MIRAN PRAVDIČ                

Sobota  
13.avgust   

18.00  
18.30 

Č – † TONČKA ZAJC    
D – večerna nedeljska maša: † JURIJ ERJAVC – obl. in PATERNUŠEVI                                      

  

20. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  
 14.avgust 

8.00 
8.00 

 
 

9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

Č – † PEPI EPŠEK  
ŠT – † IVAN PRIKERŽNIK – 13.obl. in MARIJA ter sin VINKO 
        † MATIČEVI 
        † HELENA POPLAS in ZA ZDRAVJE sosede  
D – † FRANČIŠKA in FRANC MARZEL  
ŠP – PRVA ROŽA ROŽNEGA VENCA            
L – † TONČKA ZAJC         
Sv.Boštjan – lepa nedelja: † MILAN LAMPRET        

 

  MISEL:  Pomembno je celotno življenje, kako ga kristjan živi. Ena od temeljnih 
lastnosti našega krščanskega življenja je neprestana pripravljenost, da nas Gospod 
lahko pokliče vsak trenutek. Ravno k temu nas spodbuja Gospod, naj bomo budni. 

»Poskušaj vsak dan živeti tako, kot bi bil to zadnji dan tvojega življenja, potem 
boš verjetno živel bolj zavestno in budno. Naše življenje zaradi tega ne bo postalo bolj 
žalostno, toda umrli bomo toliko bolj zanesljivo v božji milosti.«           (Fr.Kraner) 

 

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

 Človek lahko naredi bogastvo za malika. 

Bogastvo zavaja k lakomnosti in 

častihlepju. Bogataš živi za zemeljske 

skrbi in užitke. Pozablja na Boga. 

Obstajata dve drži, ki zaznamujeta 

krščansko ravnanje z dobrinami tega 

sveta: po eni strani razdeljevanje dobrin, 

po drugi strani pa brezskrbnost in 

notranja svoboda v ravnanju z lastnino.  

 

 

Kdor neprestano skrbi za to, ali ima 

dovolj za jesti ali obleči, ta daje preveliko  

moč zunanjim stvarem. Namesto da skrbi 

zase, naj človek zaupa v Boga. Bog skrbi 

za njega. Kristjanu naj gre za Božje 

kraljestvo, za to, da Bog vlada v njem, da  

biva v njegovi duši. Bog je resnični 

zaklad. Samo če naše srce počiva v Bogu, 

bo prosto zemeljskih skrbi. Samo če ima 

človek temelje v Bogu, se lahko odreče 

svoji lastnini in da svoje darove ubogim. 
 

Po: A. Grün, Jezus – podoba 

človeka 

 

  

 
 
 
Bog zaupa 
človeku, 
pa človek, 
zaupaš 
Bogu? 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Igor Glasenčnik 
Fotografija nastala 
31.7.2022  



 

Bodi pripravljen v tem 
trenutku, živi zdaj, odsevaj 

bogastvo ljubezni 
 

Ljudje so včasih sposobni izkusiti 
življenje le tako, da doživijo kolikor je 
mogoče raznolikih stvari, če gredo na 
primer na daljna potovanja ali pa na 
dopustu počnejo nenavadne stvari. 
Morda gredo zaradi tega na dopust k 
animiranim dogodkom, da bi drugim 
dopustili, da animirajo njihovo 
življenje, da jih vznemirijo, da bi 
začutili življenje. Toda to je zgolj 
površina življenja. S tem vstopajo v 
občutek življenja, ki bo najverjetneje 
že v naslednjem trenutku minil in 
zapustil plehek priokus.  
Resnično zna živeti le tisti, ki je 
sposoben živeti v danem trenutku. Je 
povsem pri sebi. Je povsem pri svojih 
čutih. Čuti sam sebe. Hodi skozi gozd, 
duha 

vonjave gozda, posluša šumenje vetra 
in petje ptic. Gleda lepote dreves, 
vidi, kako sonce prodira skozi liste 
dreves in kako se vse potaplja v 
čudovito luč. Obstoji, ko pride na jaso, 
in dovoli, da ga obsije in ogreje sonce. 
Z vsemi čuti zaznava, kar ga obdaja. 
Kar je majhno, zanj postane veliko in 
pomembno. Ne motijo ga druge misli. 
Če sreča človeka, se povsem posveti 
temu srečanju, in zato bo obdarjen s 
tem, kar drugi človek izžareva in mu 
posreduje. Človeka, ki živi z vsemi 
svojimi čuti, ni treba priganjati k 
življenju. Živi življenje v polnosti. Naj 
bo tvoje bogastvo srca podeljeno z 
drugim.  
Naj nas Jezus najde pripravljene v 
vsakem trenutku.  
 Po: A. Grün, Kaj nam omogoča živeti 

 
 

 

Cvetje pri Mojci z Viča kar žari….     /foto Igor G.- 23.7.2022/ 
 



 

Molite in spodbujajte  
k molitvi za družine 

Sveti Troedini Bog, ti si ljubezen. 
Slavimo te in hvalimo, ker si 
ustvaril družino, da se tvoja 

ljubezen po njej uresničuje in 
razširja. 

V času, ko želijo razvrednotiti 
družino, materinstvo in očetovstvo, 
se milostno ozri na nas, da bomo 

uresničevali tvoj načrt ljubezni. 
Prosimo te, da bi se kristjani z 

molitvijo, zgledom in javno besedo 
pogumno zavzeli za vrednoto 

družine ter jo posredovali našim 
mladim. 

Naše družine, naš narod in naše 
voditelje izročamo v varstvo 

Matere Marije, svetega Jožefa in 
drugih zavetnikov družine. 

Stvarnik družine, sprejmi naše 
prošnje in jih usliši po Kristusu, 

našem Gospodu. Amen.  
 

ZAPOVEDANI PRAZNIK MARIJINEGA 
VNEBOVZETJA – 15.avgust  

Praznik Marijinega vnebovzetja je 
zapovedani praznik in na praznik 

Marijinega vnebovzetja je prav, da 
poudarimo, da je brezmadežna Devica 

kot dobra mati, ki pazi na svoje otroke in 
posreduje za nas v nebesih. 

Prosimo svojo nebeško mater, da nam 
pomaga, da bomo Kristusovo veselje 

prinašali v svoje družine, našim znancem, 
prijateljem, vsakomur.  

 

Zgodba za dušo: IMAM ČAS 

Zgodilo se je v manjšem nemškem mestu. Starejša 
gospa se je odpravila od doma in počasi hodila po 

ulici. Prišla je do prehoda za pešce, se ustavila in 

čakala na pločniku. Voznik velikega tovornjaka je 

pritisnil na zavoro, da bi gospa lahko šla čez cesto. 

Za tovornjakom se je ustvarila vrsta vozil. 
Tovornjakar je z roko dal znamenje ženi, naj gre 

čez cesto. Gospa je pogledala voznika in mu zaklicala: 

»Najlepša hvala, zelo prijazni ste, a imam čas. 

Nikamor se mi ne mudi.« Voznik je speljal nekoliko 
naprej, zapeljal na rob ceste, stopil iz kabine in se 

odpravil do gospe. Dal ji je roko in rekel: »Želel sem 
od blizu videti človeka, ki ima danes dovolj časa in se 

mu nikamor ne mudi.« 
Vir: Božo Rustja, Zgodbe za skladen zakon in  

srečo v družini .  
 

 OZNANILA 
 

PRVA NEDELJA – 7. avgust: Današnja 
nedelja je prva v mesecu, zato je tudi 

darovanje okoli oltarja – »ofer« za potrebe 
naših farnih cerkva. Pred ofrom prejmete 

blagoslov z Najsvetejšim. Iskren Bog povrni 
za vaše darove, ki jih namenjate za obnovo in 

potrebe župnije.  
 

LEPA NEDELJA PRI SV. BOŠTJANU: V nedeljo, 
14. avgusta bomo ob 11.00 uri pri sv. 

Boštjanu obhajali lepo nedeljo s procesijo. 
Vsi se dobro zavedamo, da je človek odvisen 
od narave, zato bomo še posebej prosili in 

moliti: Treska in hudega vremena. Reši nas, o 
Gospod. Prav tako bomo tudi prosili in molili: 

Kuge, vojske in lakote. Reši nas, o Gospod. 
Lepo vabljeni k procesiji in sveti maši. 

Vabljeni tudi k Devici Mariji na Kamen v 
Vuzenici, kjer bo slovesna maša ob 10.00 uri. 
Sv.mašo pri Mariji na Kamnu vodi g.Frančišek 

Bertolini, novi škof.ekonom iz MB.  
 
 

DVE ŠALI ZA KONEC: 
  

NA DOPUSTU – V pralnem stroju se 
srečajo spodnje hlače. 
Prve: »A ste bile na dopustu?« Druge: 
»Zakaj?« Prve: »Ker ste tako rjave!« 
 

POT DO DOMA – »Kaj pa je, poba? Zakaj 
jokaš?« »Izgubil sem očeta, ko sva 
odhajala iz gostilne.« »Ali ne poznaš poti do 
doma?« »Jaz že, oče pa ne.« 

  


