
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd (PPŽD) 

                                          od 11.septembra do 18.septembra 2022 
  

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. /sodelujejo animatorji in skupina Čudež/ 
D – † FRANC ŠTAHER  
L – † HELENA PUŠNIK       
O – † EGIDIJ SREBNIK in umrli pri POGAČU  

 

Ponedeljek 
12.september 

   

 

18.00 
18.30 

 

Č – PO NAMENU       
D – † BOŠTJAN JURIČ  /skupna seja vseh članov ŽPS naših PPŽD/                                            

  Torek  
13.september  
Janez Zlatousti 

18.30 
19.00 

D – † ELIZABETA STERGAR  
Križ – romarji iz Ivnika – procesija od Lipana k Sv.Križu nato dvojezična 
maša: PO NAMENU  

Sreda  
14.september 

POVIŠANJE 
SV.Križa   

 7.30 
9.30 

17.00 

D – † starši KALENDA, bratje in sestre 
Križ – † ANČKA ZABEL 
L – † PAVEL GLINIK – 2.obl.                                                   

Četrtek  
15.september  
 Žalostna MB  

17.00 
18.00 
18.30  

D – razgovor za krst /starši+botri/ 
Č – PO NAMENU    
D – V ZAHVALO ZA Sv.Krst   

Petek  
16.september   
Ljudmila,kneg. 

Kornelij, 
Ciprijan, muč. 

 
9.00 

18.00
18.30 

 
Križ – † VINKO BRICMAN  
Č – † ALEKSANDER RAZBORNIK - osmina  
D – † LJUDMILA GLASENČNIK, IGNAC in rajni bratje  ter SOR. 
        † ZINKA MORI – (85.r.d.)                   

Sobota  
17.september 

  

11.00
14.30 
17.00
18.30 

Č – ZA ZDRAVJE /krst Neže/ 
ŠP – poroka z mašo: CEHNER -LAZNIK 
ŠT –  katehetska nedelja: † CVETKA URŠNIK   
D – večerna nedeljska maša: † MARIJA KALIŠNIK                                           

  

25. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  

18.september 

 
8.00 

 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

                         
ŠT – † VLADO NAVODNIK -19.obl, in TILKA, ALOJZ HORVAT  
                                                                          in PRODNARJEVI  
Č – † URŠKA KLEMEN /krst Lare/  
ŠP – †prababice ALBINA, MARICA, MOJCA- krstna nedelja – Manca  
D – † JANEZ RAMŠAK – 1.obl. 
L – † IVICA in ANTON RING        
O – katehetska nedelja: † JOŽEF OTT, JOŽEF MATIJA  
                                                in umrli pri LEDIJENKU   

 

  MISEL: Človeška ljubezen ni nič v primerjavi z božjo ljubeznijo. 
Današnji odlomek iz Svetega pisma bi nas  moral ravno ta spraviti v dobro voljo, saj 

nam govori o tem, da se človek nikoli ne more tako izgubiti, ali svojega življenja tako zavoziti, 
da ga Bog ne bi sprejel, če se spreobrne.             (Fr.Kraner) 

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



Številka 37       11.september 2022 
 

 

Skupnost, ki se posluša 

»Noben človek ni otok,« pravi 
pregovor. Nihče ne more živeti sam 
zase. Vsak človek se rodi iz odnosa in 
je ustvarjen za odnose. Zdi se, da je 
naloga šole danes bolj kot kadarkoli 
prej v zgodovini, da oblikuje 
odprte in ustvarjalne skupno-
sti, kjer se učenci poleg osta-
lega znanja in drugih veščin 
naučijo tudi življenja v skup-
nosti. Učenci so člani različnih 
skupnosti: družine, prijateljs-
kega kroga, razredne skup-
nosti, športnega kluba, 
župnijske skupnosti ... 
Pomembno je, da se vsak 
posameznik v skupnosti počuti 
sprejetega, vrednega in 
ljubljenega. Po drugi strani pa, 
da se zaveda, da je odgovoren 
za svojo skupnost in da mora 
prispevati svoj del v skupno 
življenje. 
Za oblikovanje skupnosti je 
najprej pomembno, da smo 
pripravljeni poslušati drugega 

in stopiti z njim v dialog. Vemo, kako 
težko otroci počakajo, da nekdo v 
skupini konča svojo misel, saj bi radi 
takoj povedali svoj pogled. Ker so tako 
osredotočeni na svojo misel, drugega 
niti ne slišijo. Tudi pri odraslih ni kaj 
drugače. Velikokrat med poslušanjem 



 

drugega zgolj načrtujemo, kako bomo 
še bolj prepričljivo uveljavili svoje 
stališče. Premalo pa je odprtosti, da bi 
se z drugim zares srečali in se pustili 
obogatiti s strani drugega. 
Namen sinode, ki trenutno poteka 
znotraj Cerkve, je prav v tem, da bi 
iskreno prisluhnili drug drugemu 
in se drug od drugega učili. Vsi smo 
namreč najprej učenci. Prvič v 
zgodovini Cerkve smo prav vsi 
verujoči povabljeni, da sodelujemo s 
svojimi prispevki, in sodobna sredstva 

komunikacije tudi dejansko 
omogočajo, da lahko vsakdo 
posreduje svoje predloge. Vendar se 

zdi, da je premalo poguma in zagna-
nosti, da ostajamo preveč pasivni. 
Zato se moramo tako v Cerkvi kot tudi 
na celotnem izobraževalnem področju 
učiti sinodalnosti, kar dobesedno 
pomeni skupne hoje. Hoditi skupaj 
pomeni najprej poslušati drug 
drugega, upoštevati drugačne 
poglede, sodelovati in iskati skupne 
rešitve. Od vsakega izmed nas je 
odvisno, kakšna bo prihodnost naših 
skupnosti, naše Cerkve in našega 
naroda. 
 

dr. Roman Globokar, predsednik Komisije za 
šolstvo pri SŠK in rektor Bogoslovnega 
semenišča 
 
 

 

Letošnji teden mladih bo 

potekal od 11. do 17. 

septembra 2022. Začel se bo z 

nedeljo mladih (11. septembra) 

in zaključil s Stično mladih 

(17. septembra). Namen 

nedelje in tedna mladih je: 

• mladim dati 

spodbudo za krščansko 

življenje na začetku šolskega 

in akademskega leta, 

• ovrednotiti vlogo 

mladih v župniji, 

• molitev župnije za 

mlade ter 

• ponuditi mladim voditeljem 

vsebinsko spodbudo za delo 

z mladimi. 

https://katoliska-cerkev.si/sticna-mladih-2022


 

Besede našega blaženega Antona 
Martina Slomška so še kako aktualne 
tudi za današnji čas: 
 
Kakor moder oče otrokom ne dovoli 
vsega, tudi nam Bog ne stori vse po volji, 
ker nas ljubi. Vsa svoja pota izročimo 
Gospodu, on bo vse prav storil. 
 

Ni bogat, kdor veliko ima, ampak kateri 
malo potrebuje, ker razvajen ni. Ni srečen, 
kdor ima vse, kar poželi, ampak le tisti, ki 
rad za dobro vzame, kar mu Bog da. 
 

Bodi v svoji besedi resničen, v dejanju 
pravičen! Skrbi, da boš več dobrega storil, 
kakor govoril. Varuj se prilizovanja, 
izogibaj se psovanja in zasmehovanja. 
 

Očetje in matere, sreča ali nesreča 
prihodnjih dni v vaših rokah leži. Kakor 
boste otroke vzredili, take čase, slabe ali 
dobre, bomo imeli. 
 
 

  Prvo srečanje bo skupno 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.  

RAZPORED VEROUKA 2022/23 
V DRAVOGRADU 

 

1.razred Dravograd: ponedeljek 
ob 17.00 (vsaki drugi teden 2 šolski 

uri – žpk Igor) 
2.razred Dravograd: ponedeljek 
ob 17.00 (vsaki drugi teden 2 šolski 

uri - Zofija) 
3.razred Dravograd: ponedeljek 
ob 16.00 (vsaki teden- žpk.Igor in 

Zofija) 
4.razred Dravograd: ponedeljek 
ob 17.00 (vsaki drugi teden 2 šolski 

uri – žpk.Igor) 
5.razred Dravograd: vsak petek 
po pouku - Matejka 
Preostali razredi bodo urnik še dobili. Ker 
ga še usklajujemo.   

   
 

RAZPORED VEROUKA 2022/23 
V ŠENTJANŽU 

 

1.razred Šentjanž: torek ob 17.00 
(vsaki drugi teden 2 šolski uri – 
Katja) 
2.razred Šentjanž: torek 16.00 
(vsaki drugi teden 2 šol.uri -Katja) 
 
3.razred Šentjanž: torek ob 16.00 
(vsaki teden- žpk.Igor in Zofija) 
4.razred Šentjanž: torek ob 17.00 
(vsaki drugi teden 2 šolski uri – 
žpk.Igor) 
5.razred Šentjanž: ponedeljek ob 
15.30 – Majda  
Preostali razredi bodo urnik še dobili. Ker 
ga še usklajujemo.  

 

ŠALA ZA KONEC: 
  

 PRED DRUGIMI – Oče razlaga Mihcu: »Veš, ko 
sem jaz hodil v šolo, sem bil vedno 

pred drugimi.« Mihec: »Vem, vem. Mi je že dedek 
povedal, da si bil vedno 

najstarejši v razredu.« 

 


