
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd (PPŽD) 

                                          od 28.avgusta do 5.septembra 2022 
  

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 PETER ROTOVNIK, sin PETER, VLADO ROTOVNIK  

                                                                     in PAVEL KOJZEK           
O – † JOŽE OČKO           

 

Ponedeljek 
29.avgust 

Muč.J. Krstnika  

 

18.00 
18.30 

 

Č – † MARIJA PEČOLER – 5.obl. in IVAN    
D – † NADA MATVOZ – 30.dan                                              

  Torek  
30.avgust   

18.00 
18.30 

Č – † MARIJA LESJAK                                                 
Ni bilo maše   

Sreda  
31.avgust    

 

 18.00 
18.30  

 

Č – † MARIJA LESJAK                                                         
D – † MARIJA KRAJNIK - osmina  

Četrtek  
1.september  
Egidij, opat 
Prvi četrtek 

18.00 
18.00
18.30  

Č –  † MARIJA LESJAK 
D – molitvena ura za duhovne poklice 
D –  ZA DUHOVNE POKLICE               

Petek  
2.september  

Prvi petek   

 7.30 
9.00 

 18.30 
19.00 

D – v čast Sv.Blažu za zdravje prijateljice    
Križ – † VINKO BRICMAN  
D – † JANEZ PLIMON - osmina  

KARITAS KONCERT v ŠPIC D                  

Sobota  
3.september  
Gregor Veliki, 

papež  

10.00 
16.00
16.00  
18.30 

L – srečanje družine Perovnik  
Križ – poroka SKRUBE Matic -Tjaša   
D – poroka SKUTNIK David -Nataša 
D – večerna nedeljska maša: † BOŠTJAN JURIČ – 30.dan                                         

  

23. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  

 4.september 

 
8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

Pri mašah darovanje za potrebe župnije in blagoslov z Najsvetejšim        
ŠT – † HELENA POPLAZ in za sosedino zdravje  
Č – † OTILIJA BLIMEN 
D – † MARIJA REMIC  
ŠP – † KATJA JAVORNIK in rajni SOR.   
L – † IVAN MUŠ – 25 obl. in pri hiši pomrli      
Sv.Duh – lepa nedelja: † MARIJA MORI, JOŽE MORI -30 obl.  
                                              in starši ter brati TAVZELJ  
                                        II.namen / ŽIVI in RAJNI PEVCI župnije OJSTRICA 

 

  MISEL: Lepo je, če smo povabljeni na kakšen rojstni dan, družinski praznik ali 
kakšno prireditev. Povabljeni se navadno čutijo počaščene in se veselijo, da nekdo misli nanje. 
Da smo mi povabljeni k božji službi, se lahko zahvalimo za to povabilo. Kristus Gospod nas je 
povabil. On je naš gostitelj. 

Na kaj moramo paziti, ko smo povabljeni, nam govori današnji evangelij. Po 
Jezusovem zgledu delamo, če sedaj pred Bogom in drug pred drugim priznamo, da smo 
slabotni in grešni ljudje, in vedno znova potrebujemo odpuščanje. (Fr.Kraner) 

Glasilo izdajajo PPŽ Dravograd. Odgovarja Igor Glasenčnik, e-mail: igor.g@rkc.si  
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MISEL 22.NEDELJE 
MED LETOM 

  

   Farizeji, ki so se zaradi svojega 
poznavanja Božje postave imeli za 
nekaj več, so zase zahtevali prva 
mesta na gostijah. Ko so bili kam 
povabljeni, so samoumevno sedli 
na častno mesto, kamor so po 
svojem svetem prepričanju spadali. 
Pa ti pride neki popotni učitelj iz 
Nazareta in pravi, da kot 
povabljenec na gostiji ne sedaj na 
prvo mesto! Če namreč pride 
imenitnejši od tebe, se boš moral s 
sramoto pomikati nižje. Kdo pa je 
lahko imenitnejši od mene, se 
sprašuje vase zaljubljeni farizej (kar 
sem nenazadnje lahko tudi jaz)? 
 
Pogosto pa v življenju srečujemo 
tudi ljudi, ki »sedajo na zadnje 
mesto«. Delajo se ponižne, 
majhne, nesposobne – samo zato, 
da bi jim tisti, ki jih poslušajo in 
gledajo, rekli: »Pa saj ste zelo 
sposobni, sama dobrota vas je, 
tako odličnega človeka še nisem 
srečal!« A takšni ponižnosti 

pravimo »grbasta« ponižnost, ker 
sploh ni ponižnost, temveč bolesten 
napuh. A prav gotovo Jezus s svojimi 
besedami v današnji zgodbi nima 
namena podpirati tovrstne 
»ponižnosti«.                      Foto internet 



 

 
 
V četrtek, 1. septembra 2022, bomo 

obhajali Svetovni dan molitve 
za skrb stvarstva. 
V Katoliški cerkvi dan praznujemo 
skupaj s Pravoslavno cerkvijo. Dan je 
6. avgusta 2015 uvedel papež 
Frančišek. 
Svetovni dan molitve za skrb 
stvarstva uvedel papež Frančišek 
Ob uvedbi Svetovni dan molitve za 
skrb stvarstva je papež Frančišek v 
posebnem pismu med drugim zapisal: 
»Kot kristjani hočemo ponuditi svoj 
prispevek pri premagovanju ekološke 
krize, ki jo preživlja človeštvo. Kristjani 
so poklicani k "ekološki spreobrnitvi, 
ki omogoči, da vse posledice srečanja 
z Jezusom privrejo na dan v odnosih s 

svetom, ki jih obdaja" (Laudato si 
217). Letni Svetovni dan molitve za 
skrb stvarstva je tako za posameznike 
kot za skupnosti dragocena priložnost 
za obnovitev osebne privolitve 
vsakemu lastni poklicanosti varuha 
stvarstva, za dviganje zahvale Bogu za 
čudovito Božje delo, ki ga je on zaupal 
naši skrbi. Prav tako bo mogoče prositi 
za pomoč pri varovanju stvarstva in za 
usmiljenje za grehe, ki smo jih storili 
proti svetu, v katerem živimo. 
Obhajanje dneva na isti datum skupaj 
s pravoslavno Cerkvijo bo ugodna 
priložnost pričevanja za vedno večjo 
občestvenost s pravoslavnimi brati.  

Kljub temu, da na prvi četrtek 

molimo za duhovne poklice, ne 

bomo pozabili tudi na to molitev za 

naše stvarstvo. Le-to je vsaki dan 

bolj ogroženo, zato se moramo 

kristjani resneje lotiti skrbi za naše 

stvarstvo. 



 

        OZNANILA 
  

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.  
Karte imajo člani Karitasa v župnijah. 

             
 

HVALA za vaše darove za župnijo. 
Preteklo nedeljo ste za župnijo v 
Dravogradu darovali 130 €, v Šentjanžu 
32 € , v Črnečah 41 €, v Libeličah 30 €, 
Šempeter  77 €, na Ojstrici 40 €.        
Vsem boglonaj. 
 

PRIJAVE NA VEROUK 
V naslednjem tednu bomo začeli zbirati 
prijave na verouk. 

Prijave so možne: 
Četrtek 8.sept. od 17.00 - 19.00 - Dravograd 
Petek 9.sept. od 17.00 - 19.00 - Šentjanž 
Sobota 10.sept. od 10.00 - 12.00 - Dravograd 
Sobota 10.sept. od 10.00 - 12.00 - Šentjanž  

 

 
Ob pogrebu + BREG ANTON-a iz 
Dravograda so darovali za sv. mašo:  

Rado in Anka Berdnik, Julka Merc, 
Jožica in Darko Vrhovnik, Marija 
Vrhovnik, Sandi in Krista Berdnik, 

Lojzka Kališnik. 
Darovi pri maši: 24 €.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ob pogrebu + MARIJE KRAJNIK iz 
Dravograda so darovali za sv. mašo:  

Anica Arbiter, Erna Kotnik, Krajnc-
Brezočnik, Franci Kotnik, družina 

Babošek, nečak Miro z družino, brat 
Jože z druž., Janja Hanjže-Brecl, 

Cirila in Urban, Karel Pušnik z druž., Igor 
in Majda Gros, Rečnikovi iz Trbonj, 

Darovi pri maši za obnovo oltarja: 181 €.  
 

 
 

Ob pogrebu + MATILDE URIH iz 
Dravograda so darovali za sv. mašo: 
sestra Krista z druž., Unčevi, Stanko 
Vravnek z druž., Rudi - Vida Marčič in 
Olga. 

Darovi pri maši za obnovo oltarja: 132 €.  
------------------------------------------------------------------- 

Ob pogrebu + PLIMON JANEZ-a iz 
Dravograda so darovali za sv. mašo:  

Jaževi, Zajsnikovi, Bark - Planteu) 
 

Darovi pri maši za obnovo oltarja: 196 €.  
------------------------------------------------------------------- 

Ob pogrebu + HARTL JANEZ-a iz 
Šempetra so darovali za sv. mašo: 

Stanko Vravnek z druž., Berdnik Rado 
in Anka, Slavko in Krista Vravnek, 

družina Matičko, družina Roger-Golob, 
Tišlarjevi, Suzana Rejak Breznik iz 

Sv.Ane, Borovšnikovi, družina 
Mojškerc - 2 maši.  

---------------------------------------------------  
Hvala vsem za svete maše. Našim rajnim pa Bog 

podeli večni mir in pokoj. Naj v miru božjem 
počivajo. Amen! 

------------------------------------------------------- 

Župnijska Karitas Šentjanž vabi 

vse starostnike, bolnike na letno 

srečanje, ki bo 10. septembra v 

farni cerkvi ob 16.00.                     

Po maši priložnost za prejem 

sv.maziljenja, v učilnici pa druženje 

ob prigrizku, kratkem kulturnem 

programu. Vabljeni. 

  

ŠALI ZA KONEC: 
  

 »Čestitam! Slišal sem, da se vam je javil bogati 
stric iz Amerike, ki naj bi se kopal v zlatnikih.« 
– »To pa na žalost ne drži. Nima zlatnikov, 
temveč zlate zobe.« 
»Teta, ali mi lahko daš en evro za nekega 
starega moškega?« vpraša Tine. Teta 
odgovori: »Zelo lepo od tebe, da želiš 
pomagati starejšemu možu. Ampak kdo pa je 
on?« – »Stoji na drugi strani ulice in prodaja 
sladoled!«   


