
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd (PPŽD) 

                                          od 14.avgusta do 21.avgusta 2022 
  

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        

 

Ponedeljek 
15.avgust 
MARIJINO 

VNEBOVZETJE 
Gospojnica 

 

 
 

8.00 
9.30 

18.30 

 

vabljeni k prazničnim romarskim mašam v Marijinih cerkvah  
/Devica Marija na Kamnu, Prevalje, Homec../ 
L – † MARIJA in ALBIN KOTNIK   
Križ – slovesna procesija in maša: † TONIJEVI umrli 
D – † BOŠTJAN JURIČ - osmina                                              

  Torek  
16.avgust 
Rok, spok.  

 
18.00 
18.30 

 Vabljeni k Sv.Roku na Sele 
Č – † ZVONIMIR PAVLOVIĆ                                                
D – † ERNA KREVH        

Sreda  
17.avgust   

 

 7.30 
18.00  

 

D – † MARICA CIGALE      
Č – † SLAVICA ČAPELNIK                                                

Četrtek  
18.avgust  

Helena, cesarica  

17.00
18.00 
18.30  

D – razgovor za krst /starši+botri/ 
Č –  V ZAHVALO in DOBER NAMEN   
D – † BERTA PODERŽAN            

Petek  
19.avgust    

  
 18.30 

  
D – † LILIJANA KREMZER                  

Sobota  
20.avgust  

Bernard, opat  

11.00
15.00
17.00
18.00  
18.30 

Vič – lovska maša /živi in rajni lovci LD Dravograd/ 
ŠP – poroka Hostinger- Krumpačnik 
ŠP – poročna maša in poroka Nenadić -Doler 

Č – † MIHAEL TOPOLOVEC     
D – večerna nedeljska animatorska maša: † DAMIJAN POŠEK                                       

  

21. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  
 21.avgust 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

 
11.00 
11.00 
15.00 

Č – † KATARINA LENASI   
ŠT – † IVAN VOŽIČ – 12.obl.  
D – † JANKO BOŽIČ, DRAGO in FRANC /srečanje starejših žup.Dravograd/   
ŠP – † STANKO CIFER 

       † MARTINA in IVAN JUVAN /krstna nedelja/            
L – † STANKO KOROŠ          
O – † FRANC POROČNIK in rajni GROBELNIKOVI  
Grubarjev vrh - † PAVLA KOJZEK        

 

  MISEL:  Besedo 'mir' uporabljamo v dveh različnih pomenih in na različnih področjih. Tako ima ista beseda mir raz-

ličen pomen v totalitarnem sistemu ali v demokratično urejenih državah. 

  Toda končni cilj ni prepir in sovraštvo, temveč trajen mir, ki nastane potem, ko je človek v harmoniji s svojo lastno vestjo in 

z ljudmi, med katerimi morajo vladati pravi medčloveški odnosi. 

Vprašajmo  se, ali res delamo za tisti mir, katerega ima Kristus pred očmi.     (Fr.Kraner) 

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



Številka 33        14.avgust 2022 
 

20.NEDELJA MED LETOM 
  

 Kako je z Božjim ognjem v tebi? 
 

Ogenj pri preroških napovedih 

spremlja Božjo sodbo. Evangelist 

Luka ima v evangeljskem 

odlomku v mislih krst v 

Duhu in z ognjem, ki se je 

začel na binkoštni praznik. 

Tedaj se je Sveti Duh razlil 

nad apostole v obliki 

ognjenih jezikov, ki so 

simbol Božje ljubezni. 

V vseh jezikih sveta je 

ljubezen povezana z ognjem: 

nekoga goreče ljubimo, zanj 

v ljubezni gorimo, se zanj 

razvnemamo, po njem vroče 

hrepenimo. Ljubezen, srečna 

ali nesrečna, je vedno žar, ki 

greje in osrečuje ali pa žge in 

boli.  Nekdo je zapisal globoko 

modrost: »Tvoja vrednost se meri po 

velikosti plamena, ki ga nosiš v sebi.« 

V skrivnostnem poročilu v Razodetju 

beremo opomin: »Vem za tvoja dela, 

da nisi ne mrzel ne vroč. O, ko bi le bil 

mrzel ali vroč. Ker pa nisi ne vroč ne 

mrzel, ampak mlačen, sem na tem, da 

te izpljunem iz svojih ust.« 

Ogenj ljubezni greje, sveti, očiščuje, 

privablja ljudi in jih združuje. 

Zamislite si, kako je bilo na svetu v 

pradavnini, ko človek še ni poznal 

ognja. Vse je bilo hladno in mračno. 

Tak hlad in mrak bi vladala na svetu, 

če ne bi prišel Kristus, ki je vrgel ogenj 

na svet v želji, da bi se ta vnel. Ali se 

je tebe ta Božji ogenj že prijel? Ali je 

plamenica tvoje vere, ki jo moraš 

posredovati naprej, prižgana ali 

ugasnjena?    Po: S. Čuk, Misli srca                                                   Foto: Matjaž Paar 



 

Prispodoba o ljubezni in ločitvi. 
 

»Ljubezen in ločitev sta stali ob robu 

igrišča in občudovali mladi par. 

Ločitev pravi ljubezni: 

- Stavim, da ju bom ločila?! 

Ljubezen pravi: 

"Počakaj, naj se jim samo enkrat 

približam, potem pa se jim lahko 

približaš, kolikor hočeš - in potem 

bomo videli, ali ju lahko ločiš." 

 Dogovorjeno je odvrnila Ločitev. 

Ljubezen se je približala mlademu 

paru, se ju dotaknila, ju pogledala v 

oči in videla, kako se je med njima 

prižgala iskrica ... ljubezen se je 

odmaknila in rekla: 

- Zdaj si ti na vrsti. 

Ločitev je odgovorila: 

- Ne, zdaj ne morem storiti ničesar - 

zdaj so njihova srca polna ljubezni. 

Pridem k njim kasneje. 

Čas je minil. Ločitev je pogledala v 

hišo in videla mlado mamo z 

dojenčkom v objemu očeta. Ločitev je 

upala, da je ljubezen že minila in zato 

z upanjem prestopila prag njune hiše. 

Ko pa je pogledala v njihove oči, je 

videla Hvaležnost. Ločitev se je 

obrnila in rekla: 

- Pridem kasneje k njim. 

Čas je minil, spet se je pojavila 

Ločitev - otroci so bili v hiši hrupni, 

utrujeni mož je prišel iz službe, mati 

je pomirila otroke. Ločitev je upala, 

da ju bo zdaj zagotovo lahko ločila - 

navsezadnje bi morala v tem času 

tako Ljubezen kot Hvaležnost že 

zdavnaj izginiti iz njihovih src. Toda, 

ko je pogledala v njihove oči, je 

videla Spoštovanje in Razumevanje. 

"Pozneje bom preverila," je rekla 

Ločitev 

Čas je minil. V njihovo hišo je spet 

prišla Ločitev. Pogleda - otroci so že 

odrasli, sivolasi oče otrokom nekaj 

razlaga, žena nekaj kuha v kuhinji. 

Pogledala jih je v oči in razočarano 

zavzdihnila: videla je zaupanje v njih. 

"Pridem kasneje," je rekla Ločitev in 

odšla. 

Več časa je minilo. Ločitev spet 

pokuka v hišo, pogleda, in vnuki 

tekajo sem ter tja, starka sedi ob 

ognjišču, žalostna. Ločitev gleda in si 

misli: No, izgleda, da je prišel moj 

čas. Hotela je starki pogledati v oči, 

pa je vstala in odšla iz hiše. Ločitev ji 

je sledila . Kmalu je na pokopališče 

prišla starka in sedla k grobu. To je 

bil možev grob. 

»Kaže, da zamujam,« je pomislila 

Ločitev, »čas je opravil svoje delo 

namesto mene. 

In Ločitev je pogledala v solzne oči 

stare ženske. In v njih je videla 

Spomin - spomin na ljubezen, 

hvaležnost, spoštovanje, razumevanje 

in zaupanje ...« ♡ _______________ 

SKRBITE DRUG ZA DRUGEGA 



 

 

OZNANILA 

 MIVA – Trije križi 
Preteklo nedeljo ste bili v darovanju pri 
Treh križih zelo radodarni. Zbrali smo 
1.012 €. Hvala za vašo velikodušnost. 
Misijonarji so vam izjemno hvaležni. 

Hvala g. Andreju Ottu, ki je lepo pričeval 
pri sveti maši, kako neobhodno so 

potrebna v misijonih prevozna sredstva, 
saj je bil 3 leta in pol tudi sam misijonar.  

 

Jutri je praznik Marijinega Vnebovzetja -Gospojnice, 
kot ji po domače rečemo. Vabljeni k romarskim 

cerkvam, zato v dopoldnevu ni svetih maš, razen pri 
Križu, kjer je tradicionalna slovesnost ob 9.30 in v 
Libeličah ob 8.h.  Vabljeni torej h Križu, ali k Devici 

Mariji na Kamen, na Prevalje, Homec ali pa tudi kam 
drugam…npr. na Koroškem: znani shodi so ta 

dopoldan v Globasnici, Marija v Trnju /Železna Kapla/, 
Gospe Sveti,.. Maše so v teh cerkvah večinoma 

slovenske ali vsaj dvojezične. MARIJA VABI.  
 

 

Prihodnjo nedeljo 21.8.bo ob 9.30 sv.maša 
s poudarkom na srečanju starejših, 

bolnikov za župnijo Dravograd. Poskrbite 
za prevoz in prijavite članicam Karitas 

tiste, za katere veste, da bi radi prišli na 
srečanje. Pri maši bodo ostareli in bolniki 
prejeli sveto bolniško maziljenje. Vabljeni! 

 

Ob smrti Boštjana Juriča ste zanj darovali 
svete maše: družina Jurič, Ida Gracej in Zofka 
Frank, družina Kladnik, Helena Petrej.   
 

26.DOBRODELNI KONCERT 

KARITAS – 2.9.2022 

Karitas, ki delujejo v PPŽ Dravograd 

za letos ponovno prirejajo dobrodelni 

koncert, sedaj že 26. po vrsti. 

Povabljeno je precej nastopajočih, 

predvsem iz domačega okolja. Morda 

bo najbolj 'zažigalen' nastop mladega 

slovenskega pevca Tila Čeha, ki s 

svojo mladostjo in pesmijo nagovarja 

mlade, zato posebej vabljeni tudi 

mladi na letošnji koncert.  

Koncert bo v petek 2.9.2022 

ob 19.00 v dvorani ŠpicD. 

Nastopajoči: 
Kristina in Aljaž Ravnjak 

skupina Čudež 

Družina Zeme 

Ansambel Škorpijoni 

MePz iz Libelič 

Til Čeh 

Simon Žganec s prijatelji 

Pihalni kvartet GŠ Radlje ob Dravi 
Prisrčno vabljeni. 

           PRIPOROČAMO 

* Svete maše na radiu Ognjišče bodo v mesecu 
septembru iz mariborske stolnice ob 19h.  
* Svete maše so na TV Exodus ob delavnik ob 
6h, 12h, 18h in 24h, ob nedeljah pa ob 8.30, 
12h, 13h, 18h in 19h.  
* Vsakodnevni rožni venec na radiu Ognjišče 
ob 5. uri.  
* Vsako tretjo soboto v mesecu je na radiu 
Ognjišče Kateheza za bolnike. Tokrat bo 17. 
septembra ob 21. uri. 

 
 

DVE ŠALI ZA KONEC: 
  

 Ves objokan pride Janezek domov od spovedi in potoži 
mami: »Župnik mi je za pokoro naložil tri očenaše, ampak 

jaz znam komaj enega!« 
»Neverjetno!« se jezi zdravnik. »Vedno hočete tablete za 

spanje, zdaj pa vas že tretjič srečam v nočnem klubu!« – 

»Ampak …« odvrne pacient, »tablete so za mojo ženo!«  
  


