
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd (PPŽD) 

                                          od 21.avgusta do 28.avgusta 2022 
  

21. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  
 21.avgust 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

 
11.00 
11.00 

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          

 

Ponedeljek 
22.avgust 

DM Kraljica  

 

18.00 
18.30 

 

Č – † MIHAEL TOPOLOVEC   
D – † IRMA in MATKO  KAVTIČNIK – obl.                                             

  Torek  
23.avgust  

Roza iz Lime 

18.00 
18.30 

Č – † JANEZ PIKON                                                
D – † VINKO PŠENIČNIK - r         

Sreda  
24.avgust   

Jernej, apostol 

 

 7.30 
18.00  

 

D – † ZDRAVKO PLANŠAK       
Č – † TEREZIJA ISKRAČ                                                 

Četrtek  
25.avgust  

Ludvik IX.kralj  

 
18.00 

   

 
Č –  † JANEZ PIKON 
               

Petek  
26.avgust    

 9.00 
 17.00 

Križ – † MARIJA LESJAK 
L –  † IVAN VERNEKAR – 7.obl. in pri hiši pomrli                 

Sobota  
27.avgust  

Monika, mati 
Sv.Avguština  

16.00
18.00  
18.30 

Križ – poroka Hostinger -. Krumpačnik  
Č – † LUDVIK – 13.obl. in MARIJA – 12.obl. MERZDOVNIK      
D – večerna nedeljska maša: † ANTON BREG  st.- osmina                                        

  

22. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  
 28.avgust 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

 
11.00 

 
11.00 

Č – † RENATA KRESNIK     
ŠT – † FERDINAND KOTNIK – 14.obl.  
D – † starši KORDEŽ in sinovi  /krstna nedelja – Luka/  
ŠP – † IVANA SEŠELJ  
       † PAVEL REČNIK – 4.obl. - r             
L – † HILDA IN PETRER ROTOVNIK, sin PETER, VLADO ROTOVNIK  

                                                                     in PAVEL KOJZEK           
O – † JOŽE OČKO           

 

  MISEL:  Sporočilo o poslednji sodbi ni vznemirjalo samo ljudi v preteklosti, ampak nas 

vznemirja tudi danes. Vprašanje je, kaj moramo storiti, da bomo nekoč pri poslednji sodbi obstali. 

V življenju stopamo skozi mnoga vrata. Mnoga so široka in vabljiva in velikokrat vodijo v 
pogubo. Kristus pa govori v današnjem evangeliju o ozkih vratih, skozi katera mnogi ne bodo mogli 
vstopiti.  

Zato nas Kristus nagovarja, da si moramo prizadevati, da stopimo nekoč skozi ta ozka vrata, ki 

vodijo v božje kraljestvo.    (Fr.Kraner) 

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



Številka 34        21.avgust 2022 
 

MISEL 21.NEDELJE 
MED LETOM 

  

  Gospod nam ponuja toliko 

priložnosti, da nas reši, da bi lahko 

vstopili skozi vrata zveličanja. Ta 

vrata so priložnost, ki je ni dobro 

zapraviti. Zagrabiti moramo 

priložnosti zveličanja. Saj bo ob 

nekem trenutku 'hišni gospodar 

vstal in vrata zaprl', kakor nas na 

to spominja evangelij. Toda če je 

Bog dober in nas ima rad, zakaj 

torej zapre, bo zaprl vrata? Zato 

ker naše življenje ni video igrica ali 

telenovela. Naše življenje je nekaj 

resnega in cilj, ki ga moramo 

doseči, torej večno zveličanje, je 

zelo pomemben. 

Devico Marijo - Vrata nebeška, 

prosimo, naj nam pomaga 

zagrabiti priložnosti, ki nam jih 

Gospod ponuja, da bi prestopili 

vrata vere in vstopili na širno pot, 

ki je pot zveličanja in je sposobna  

 

sprejeti vse tiste, ki pustijo, da jih 

zajame Ljubezen. Ljubezen, ki 

rešuje, ljubezen, ki je že na zemlji 

vir blaženosti tistim, ki v krotkosti, 

potrpežljivosti in pravičnosti 

pozabljajo nase in se podarjajo za 

druge.  

      Oltar Marije Vnebovzete v Globasnici 



 

 Po legendi iz 19.  stoletja sta se 

nekoč srečali Resnica in Laž. 

Laž je rekla Resnici: ‘’Kako lep dan 

je danes.’’ Resnica se je ozrla. Dan je 

bil zares lep. Veliko časa sta preživeli 

skupaj, dokler nista prispeli do 

vodnjaka. Laž je rekla Resnici: 

‘’Kako dobra je voda. Okopajva se.’’ 

Resnica se je pazljivo dotaknila vode. 

Zares je bila dobra. Zato sta slekli 

oblačila in zaplavali. Toda naenkrat je 

Laž stekla iz vode, ukradla Resnici 

oblačila, jih nadela nase in zbežala. 

Pretresena Resnica je povsod iskala 

svoja oblačila in prosila Laž naj jih 

vrne. Svet je medtem Resnico motril z 

jeznim in ogorčenim pogledom. Zato 

se je skrila v vodnjak, osramočena in 

pretresena. Od tedaj Laž potuje po 

svetu, oblečena kot Resnica. Vseskozi 

zadovoljuje potrebe družbe, saj svet 

ne želi videti gole Resnice. 

LUDVIK 

IX. -kralj  - 

25. avgust 
 

Kralj Ludvik 

IX. je vladal v 

Franciji celih 

44 let. Največ 

zaslug si je 

pridobil ko je 

vodil več vojn 

proti 

muslimanskim Saracenom: leta 1248 v 

Sveto deželo, leta 1270 pa v Tunis in tam 

ga je čakala smrt. Sicer je bil blag in 

ljudomil vladar, vendar je znal biti kar se 

da odločen, ko je bilo treba braniti pravico 

in resnico. Bil je pobožen in spokoren kot 

menih, vendar pa tudi v tem ni nikoli 

pretiraval, da bi trpel njegov ugled 

vladarja. Kot najvišji razsodnik v svoji 

državi je sodstvo prenovil tako, da je bilo 

edino merilo pravičnost. S svojimi dejanji 

je tudi kot vladar izpolnjeval Jezusovo 

zapoved ljubezni do bližnjega. Dajal je 

streho, hrano in obleko potrebnim, 

obiskoval je bolnike in jim stregel. 

Ustanovil je številne bolnišnice, sirotišča 

in zavetišča ter vrsto benediktinskih 

samostanov. Načelo krščanske 

pravičnosti ga je vodilo tudi v njegovih 

odnosih do drugih držav in mu pridobilo 

ugled razsodnika v meddržavnih sporih. 

Odločal je popolnoma nepristransko, 

četudi so bile prizadete njegove koristi. 

Kot vojak je bil ‘vitez brez graje’: pošten, 

plemenit, bojevnik za resnico in pravico. 

Bil je čist v svojih željah, zatiral je v sebi 

tista nagnjenja, ki človeka silijo v 

nizkotnost in blato. Kot zakonski mož in 

oče je najzvesteje izpolnjeval Božje 

zapovedi.   



 

(jutranja molitev) 
HVALA TI ZA VSE 
 

O Bog, iz tvoje roke naj mi bo podar-
jen ta dan in vse, karkoli mi bo prine-
sel: ti si pot, resnica in življenje. Ti si 
pot: po njej bom hodil. Ti si resnica: 
njo bom gledal. Ti si življenje: tudi če 
me obdajajo trpljenje in hlad, sreča in 
vročina, vse je dobro, kakor pride. 
Daj, da mi bo v prid! V tvojem imenu 
začenjam. Amen. 
 

(večerna molitev) 
V TVOJE ROKE, DOBRI BOG 
 

V tvoje roke, dobri Bog, ti vračam ta 
dan. Ti si mi ga podaril, sedaj ti ga 
dam nazaj. Ohrani v meni, kar si mi 
podaril, naj vzklije seme, ki si ga 
danes zasejal, in ti zaključi, kar sem 
sam lahko le začel. Amen. 
O Bog, iz tvoje roke naj mi bo 
podarjen ta dan in vse, karkoli mi bo 
prinesel: ti si pot, resnica in življenje. 
Ti si pot: po njej bom hodil. 
Ti si resnica: njo bom gledal. Amen. 

OZNANILA 
VIHAR v Dravogradu  
V četrtek 18.8. 2022 ob 15.35 nam je v 
Dravogradu ponovno odkrilo streho in 
pometalo precej opeke na tla. Ker rezervne 
opeke več nimamo, bomo ta del, ki ga vedno 
odkrije, zamenjali s pločevino in tako upam, 
rešili nenehno odkrivanje strehe na farni 
cerkvi. Dokler se to ne uredi, pa so na pomoč 
s pokrivanjem ponjave priskočili gasilci PGD 
Dravograd in PGD Slovenj Gradec, ki 
premorejo lestev s košaro za te višine. Tako 
smo zasilno rešili težavo, za kar se gasilcem 
iz srca zahvaljujemo. 
Delček strehe s slemenjaki je odkrilo tudi 
na Viču. 

 

26.DOBRODELNI KONCERT 

KARITAS – 2.9.2022 

Vabljeni k nakupu vstopnic za 

dobrodelni Karitas koncert, ki bo v 

petek 2.septembra ob 19.00 v dvorani 

ŠPIC D v Dravogradu. Napolnimo 

dvorano z duhom dobrote in glasbe, 

ki jo bodo soustvarjali 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 na 26.dobrodelni koncert. 

Karte imajo člani Karitasa v župnijah. 
             
 

HVALA za vaše darove za župnijo. V 
nedeljo ste za župnijo v Dravogradu 

darovali 54 €, v Šentjanžu 38 € , v 
Črnečah 32 €, v Libeličah 42 €, 
Šempeter 58 €, na Ojstrici ni bilo maše. 
Pri Sv.Boštjanu so darovi ofra lepe 
nedelje znašali 120 €. Vsem boglonaj. 

 

 PROŠNJA ZA DAROVE – za ORATORIJ 
Naši mladi animatorji prosijo za kakšen 
denarni prispevek za izvedbo letošnjega 
oratorija. Stroški so precejšnji (material ipd..), 
za sladka peciva pa se zahvaljujejo, saj jih tako 
število ne morejo porabiti, denarni dar pa 
primerno uporabijo. Tudi za izlet v Posočje, ki 
si ga pripravljajo za 2.-4.9.2022 bo vaš dar 
prav prišel. Boglonej.! 

 

ŠALA ZA KONEC: 
  

   SIN – »Gospa ali imate tudi kakšnega 
otroka?« »Da, sina.« »Gotovo vam je veliko 
veselje!« 
»Da, ne pije čezmerno, ne kadi, ne pohaja, 
zvečer gre zgodaj spat in zjutraj vstane lepo 
spočit. Koliko pa je star ta vaš čudoviti sin?« 
»Eno leto.«  


