
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd (PPŽD) 

                                          od 4.septembra do 11.septembra 2022 
  

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 

 

Ponedeljek 
5.september 
Mati Terezija, 

red.  

 

17.00
18.00 
18.30 

 

ŠP – † JANEZ HARTL - osmina 
Č – † MARIJA LESJAK     
D – † FERDO GNAMUŠ                                              

  Torek  
6.september   

18.00 
18.30 

Č – † MARIJA LESJAK                                                  
D – † FRANC PRAVDIČ   

Sreda  
7.september   

 

 7.30 
18.30 

 

D – ZA ZDRAVJE 
Č – † MARIJA LESJAK          dekanijska rekolekcija na Prevaljah ob 9.30                                       

Četrtek  
8.september  

Rojstvo Device 
Marije  

17.00 
18.00 
18.30  

L – † ŠTEFANIJA MATIČKO  
Č –  † MARIJA KOGELNIK  
D – † BRANKO SKRUBE, srečanje katehetov in veroučiteljev PPŽD 

Petek  
9.september    

9.00 
18.00
18.30 

Križ – † MARIJA MORI   
Č – † IDA, KONRAD in starši FERK 
D – v čast Mariji ZA ZDRAVJE                    

Sobota  
10.september  

 
11.00
16.00  
18.30 

Molitveni dan za duhovne poklice na Ptujski gori 
Č – † VINKO RAPUC – 4.obl. 
ŠT – srečanje starostnikov, bolnikov, maša: † VID ROBIN  
D – večerna nedeljska maša: † ALOJZ RUHITEL - osmina                                          

  

24. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  

11.september 

 
8.00 
8.00 
9.30 

 
9.30 

11.00 
11.00 

                       N E D E L J A    M L A D I H  
ŠP – † GUSTI VRHOVNIK  
Č – † VINKO BRICMAN   
ŠT – † TROP MATEJ – 5.obl. 
         † VINŠEK DRAGO – 3.obl. 
D – † FRANC ŠTAHER  
L – † HELENA PUŠNIK       
O – † EGIDIJ SREBNIK in umrli pri POGAČU  

 

  MISEL: Po eni strani moramo ljubiti svoje sovražnike, po drugi strani pa moramo sovražiti 
naše družine, če nas ovirajo pri večnem življenju. Največ sreče doživi človek v družini, ki je v njej rastel,  
potem v tisti, ki jo je sam ustanovil. Če je kje na zemlji košček raja, je v družini, kjer se imajo radi. 
Ljubezen do očeta, matere in drugih domačih nam je dana po naravi in je velika vrednota. Da je družina 
srečna, so poleg ljubezni in razumevanja potrebne še najosnovnejše dobrine prebivanja in preživljanja. 
Življenje, ki je zapustilo vse, da bi se moglo darovati božji volji, se je izkazalo za najbogatejše, najširše in 
najbolj osrečujoče.          (Fr.Kraner) 

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



Številka 36        4.september 2022 
 

ANGELSKA NEDELJA 
  

   V življenju se pojavlja mnogo situacij, ki 
se nam na prvi pogled zdijo težke. Čutimo 
notranji odpor, počutimo se pobite, 
preobremenjene in izžete. V takšnih 
trenutkih bi potrebovali angela, ki bi naši 
duši podaril krila, da bi stvari jemali 
lahkotneje, jih pogledali z nekega 
drugega zornega kota in jih morda celo 
videli povsem na novo. V situacijah, ki jih 
doživljamo kot težke, je dobro, da se ne 
osredotočimo na probleme ali se 
naprezamo, da bi z vso svojo močjo 
dosegli rešitev. V takšnih primerih bi 
morali preprosto pogledati 
na angela, ki je že pri nas, in 
postati pozorni na 
spodbudo, ki jo čutimo v 
svoji duši. Angel vse vzame 
lahkotno. Vabi nas, da 
kakšno stvar vzamemo bolj 
lahkotno in si ne nalagamo 
toliko. Kajti tako se 
izognemo nevarnosti, da bi 
se zlomili pod težo, ki si jo 
naložimo na ramena. 

A. Grün, Angel preprostosti 
 
 
 

 
 

ANGEL VARUH 
 

Angel varuh je med vsemi angeli 

najbolj priljubljen in čaščen. 
 

Ko otroci komaj prve zloge zajecljajo, 

sveti angel že čebljati znajo. 
 

Skoraj vedno so mame tiste, 

ki otroku v srce vsadijo svete molitve – 

a babice, ki pomagati želijo, 

mame pri molitvi in angela pri varovanju 

včasih prehitijo. 
 

Angel se nad babicami nič ne jezi, 

ker dobro ve, da njegovo delo se gradi. 

Zato le angelom svojega otroka izročimo,  

saj mu v življenju le dobro želimo. 

 
                                                                                                      foto: Rok Metličar  



 

ZGODBA O DEDKU V DRUŽINI 
 

Šibek starček se je odločil, da bo živel s 
svojim sinom, snaho in štiriletnim 
vnukom. Starčku so se tresle roke, njegov 
vid je postajal iz dneva v dan bolj 
zamegljen in njegovi koraki so bili majavi. 
Družina je vedno jedla skupaj za mizo, 
ampak tresoče roke starega dedka in 
njegov slab vid so njihova druženja zelo 
otežili. Z njegove žlice je vedno bolj 
pogosto padlo kaj na tla… Ko je prijel za 
kozarec, se je pijača včasih polila po 
njemu…včasih po mizi ali tleh…. 
Sin in snaha sta postajala vsak dan bolj 
razdražena zaradi vsega tega nereda.  
»Nekaj moremo ukreniti glede dedka,« je 
dejal sin. 
 Zadosti mi je vsega tega razlitega mleka, 
glasnega prežvekovanja in hrane na tleh.« 
 
Sin in njegova žena sta zato v kotu 
postavila majhno mizo. Njihov dedek je 
moral odslej jesti sam, ko so se oni družili 
in uživali ob kosilu. 
Ker je dedek tu in tam poškodoval ali po 
nesreči razbil kakšen krožnik, so mu odtlej 
postregli hrano v leseni posodi. Ko se je 
družina uzrla proti dedku, je imel včasih, 
ko je tam sedel čisto sam, solze na 
obrazu.  
Kljub temu pa sta imela njegov sin in 
snaha za njega samo še pripombe.  
Štiriletni vnuk pa je vse skupaj vedno 
spremljal v tišini. 
Toda nekega večera se je zgodilo nekaj 
ganljivega.  Oče je opazil, kako se njegov 
4-letni sin igra z ostanki lesa na 
tleh.  Prijazno ga je vprašal, kaj dela. 
Sinček mu je prijazno odgovoril: 
 "Tebi in mami izdelujem majhno skledo, 
iz katere bosta jedla, ko bom jaz odrasel." 

Te besede so tako ganile njegovo mamo 
in očeta, da sta ostala brez besed. Po licih 
so jima začele teči solze. Med sabo nista 
spregovorila niti besede, a dobro sta 
vedela, kaj moreta storiti. Še isti dan je 
prijel sin svojega očeta (dedka) za roko in 
ga nežno pripeljal nazaj do družinske 
mize. Preostanek svojih dni je dedek 
vsako kosilo odslej jedel z družino. Za isto 
mizo. Njegovemu sinu in snahi pa 
naenkrat ni bilo več mar, če mu je iz rok 
padla vilica, če je polil mleko ali pa je 
umazal namizni prt. 
Bodimo pozorni na svoje besede in 
dejanja. 
Otroci nas opazujejo in se učijo od nas. 
Spoštujmo svoje starše in jih podpirajmo 
tudi ko so nemočni.                  /vir:internet/ 

                                                                                                                                 Foto: internet 

PRIJAVE NA VEROUK 
V tem tednu bomo imeli vpis otrok k verouku. 
Starše prvošolcev prosimo, da pridete z 
otrokom, da se vsaj malo srečamo in kaj 
pogovorimo. 

Prijave k verouku bodo: 
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  



 

 

 

KAKO BO Z VEROUKOM v 
letošnjem katehetskem letu? 
Hvala nekaterim staršem, ki se že 

zanimate kako bo z veroukom v tem 
katehetskem letu. Časovnica 
verouka še ni izdelana, zato 

posledično še nimamo izdelanega 
veroučnega urnika. V četrtek 8.sept. 

imamo po maši sestanek vsi 
katehetje in veroučitelji naše PPŽD 

in gotovo bo kaj več znanega 
prihodnjo nedeljo. Eno je gotovo, da 
bomo skušali ohraniti čas verouka pri 
nižjih razredih, kar je že dolgoletna 

praksa. Ob ponedeljkih v 
Dravogradu in ob torkih v Šentjanžu. 
Sprotne podatke boste našli na naši 

internetni strani www.jagnje.si  
Katehetska maša za Šentjanž bo v 

soboto 17.9.ob 17.00, v 
Dravogradu pa v nedeljo 18.9.ob 

9.30. Vabljeni. V tednu po tej nedelji 
pa začnemo reden verouk. 

   
 

Prihodnja nedelja je nedelja mladih. 

Mašo v Dravogradu in Šentjanžu ob 

9.30 bodo sooblikovali naši 

animatorji. V tednu po 11.septembru 

pa bomo obhajali teden mladih ter ga 

zaključili s STIČNO MLADIH. 
 

 

 

Po dolgem času začenjamo tudi delo v 

naših ŽPS. Prvo srečanje pa bomo 

imeli skupno. To srečanje za člane 

ŽPS bo v ponedeljek, 12. septembra 

po večerni sv.maši v Dravogradu 
(maša ob 18.30).  

Prosim, vzemimo si čas da skupaj 

začnemo naše poslanstvo v ŽPS, saj 

smo zaradi čudnih epidemioloških 

stanj bili prikrajšani za sodelovanje. 

Pri tem srečanju bomo razdelili tudi 

delovne zvezke za naše delo v tem 

novem pastoralnem letu. 
 

SREČANJE CERKVENIH 

KLJUČARJEV v PPŽ Dravograd 
 

V ponedeljek 19.septembra 2022 

sklicujem srečanje vseh cerkvenih 

ključarjev naše PPŽD. Začeli bomo s 

sveto mašo ob 18.00 pri Križu.  

Vabljeni k pomembnemu srečanju.  

 

ŠALI ZA KONEC: 
  

 V OŽJEM KROGU – Cene pride iz šole in 
reče očetu: »Jutri je večer za starše v ožjem 
krogu: z učiteljem in s teboj.«  
 
SMRT: Potoži žena prijateljici: ''Ah, odkar mi 
je umrl mož, nimam nobenega goveda več 
pri hiši''.  

http://www.jagnje.si/

