
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd (PPŽD) 

                                          od 18.septembra do 25.septembra 2022 
  

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 – ŽIVE in RAJNE FARANE – krstna nedelja 
D – † JANEZ RAMŠAK – 1.obl. 
L – † IVICA in ANTON RING        
O – katehetska nedelja: † JOŽEF OTT, JOŽEF MATIJA  
                                                in umrli pri LEDIJENKU   

 

Ponedeljek 
19.september 

   

 
18.00 
18.00 

Začetek veroučnih srečanj v novem katehetskem letu 
Č – † PEPI EPŠEK         
Križ – v zahvalo za krst in ZA ZDRAVJE /Matevž/                                             
                                             skupna seja vseh ključarjev naših PPŽD                                            

  Torek  
20.september  
Korejski muč.  

18.00
18.30 

Č – † VINKO BRICMAN 
D – † MATILDA URIH – 30.dan  

Sreda  
21.september 
Matej, apostol  

 7.30 
18.00 

D – † IVO PAVLOVIĆ in SOR.  
Č – † KATARINA LENASI                                                    

Četrtek  
22.september 

18.00 
18.30  

Č – † TONČKA ZAJC     
D – † NEJC BREČKO   

Petek  
23.september   

p.Pij 

9.00 
18.30 

Križ – † BOŠTJAN JURIČ   
D – † ZDENKO KRAJNIK -20.obl. in ZORAN KRAJNIK                    

Sobota  
24.september 

  

15.00 
16.30
18.30 

ŠP – poroka z mašo Kumer - Lesjak 
Križ – poroka  z mašo Skledar - Lužnic  
D – večerna nedeljska maša: † MARJAN BAN - 7.obl.                                            

  

26. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  

25.september 

 
8.00 
8.00 
9.30 

 
 

9.30 
11.00 
11.00 

            S l o m š k o v a   n e d e l j a              
ŠT – † JOŽE SGERM -obl.- r   
Č – † OTILIJA BLIMEN  
ŠP – † AVGUST VRHOVNIK in MARIJA VRHOVNIK -Pehar 
       † FRANC GNAMUŠ in STANISLAVA 
       † MILKA GRABOVAC – obl. - r  
D – katehetska nedelja: † GABRIJELA PUŠNIK - krstna nedelja 

L – † IVAN BRUMNIK in stari starši ŠTIFTAR         
O – † IVAN KARNIČNIK, MARIJA ter JANEZ PLIMON    

 

  MISEL: Med mnogimi Slomškovimi zapisanimi in ohranjenimi besedili 
najdemo zelo navdihujoč stavek: »Naj stane kar hoče, nebesa morajo biti naša.« Imeti 
pravi cilj v življenju. Kako pomembno je to. V današnjem evangeliju izstopa naslednja 
misel: »Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem, kdor pa je v najmanjšem 
krivičen, je krivičen tudi v velikem«. Zavedajmo se torej, kako je pomemben naš ljubeč 
odnos do Boga, do sočloveka in do samega sebe.       (Fr.Kraner) 

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



Številka 38       18.september 2022 
 

Tretja nedelja v septembru je v slovenski Cerkvi že 

tradicionalno posvečena našim svetniškim 

kandidatom.                                 

 

 
Foto: Rok 

Metličar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svetništvo je pot majhnih vsakdanjih korakov, s 

katerimi so mnogi naredili velike stvari. Tudi za 

nas velja, da nas k velikim stvarem vodi »mala 

pot«, kot bi rekla sv. Terezija Deteta Jezusa. Na tej 

poti pa so nam lahko zgled in priprošnjiki naši 

nekdanji in sedanji sopotniki, ki so svoje korake že 

usmerili v nebeško kraljestvo. 

 Nedelja svetniških kandidatov nas vsako leto 

vabi, da bi te kandidate bolj spoznali, se jim 

priporočali in molili, da bi nam bi bili čimprej 

postavljeni za svetilnike na življenjski poti. Njihov 

zgled nas vabi, da dvignemo pogled od minljivih 

zemeljskih stvari k Bogu.  

In kaj je pravzaprav tisto, kar dela svetnike res 

posebne: najprej njihova globoka in neomajna 

vera, potem njihovo trdno upanje, ob njima pa 

goreča ljubezen do Boga, ki se posebej kaže v 

ljubezni do soljudi.  
Povzeto po: T. Mohar 

MOLITEV K ŽALOSTNI MATERI BOŽJI  
Mati žalostna, bodi ob vzglavju vseh 

bolnikov sveta! 

Teh, ki so v tej uri izgubili zavest in umirajo, 

teh, ki so izgubili vsako upanje na 

ozdravljenje, teh, ki vpijejo in jočejo od 

bolečin, teh, ki se ne morejo zdraviti, ker 

nimajo denarja, teh, ki bi tako silno radi 

hodili, pa morajo negibno ležati, teh, ki cele 

noči ne morejo zatisniti očesa, 

teh, ki se morajo odreči najlepšim načrtom za 

prihodnost, teh, ki se upirajo Bogu in ga 

preklinjajo in teh, ki ne vedo, da je Kristus 

trpel kot trpijo sami.               Fernand Lelotte 

 



 

NIKOLI VEČ NA BREZJE 

         Poročila sva se na Marijin praznik (15. 
avgusta) leta 2009. Navadila sva se 
skupnega življenja in leto dni po poroki 
sva se z možem odločila, da je prišel čas 
za dojenčka. 
Želja je bila velika, a po letu dni je bil trud 
zaman – dojenček ni in ni hotel priti. 
Začele so se zdravniške preiskave in 
diagnoze. Najprej jaz, potem pa mož. Od 
Trsta do Ljubljane so potekali razgovori z 
zdravniki, ki so naju potrli do tal: “Žal, 
situacija ni dobra, vidva ne bosta mogla 
imeti otrok, saj imata težave oba. Edina 
rešitev je umetna oploditev.” Zrušil se 
nama je svet. 
Doma sva veliko premišljevala in se 
pogovarjala, kako naprej. Rešitve pa ni 
bilo. Za umetno oploditev nisem bila 
pripravljena. Odločila sem se, da grem k 
spovedi na Sveto goro. Pri spovedi me je 
pater »oštel«, naj se ne igram s človeškim 
življenjem, temveč naj svojo nepopolno 
materinsko ljubezen delim otrokom v 
razredu (sem vzgojiteljica popoldanskega 

pouka) in ostalim v 
stiski. Spet sem bila 
potrta in razočarana. 
Čas pa je šel naprej. 
Neko noč sem sanjala 
brezjansko Marijo, ki 
me je klicala, naj jo 
pridem obiskat. O 
sanjah sem zjutraj 

povedala možu in pri tem je ostalo. Čas je 
mineval, dojenčka pa od nikoder. 
Potem pa je prišla sobota, 25. marca 
2012, ko smo se skupaj s prijatelji odločili, 
da gremo na Bled. Spomnila sem se svojih 
sanj in želela, da se med potjo ustavimo 

na Brezjah – da prižgem svečo in prosim 
Marijo za pomoč. 
Prišli smo v baziliko in naleteli na sveto 
mašo. Daroval jo je škof. Vstopila sva v 
trenutku, ko so bile na vrsti prošnje. Škof 
je rekel: «Prosimo za blagoslov družin in 
predvsem zakoncev, ki ne morejo imeti 
otrok.» Bil je pač materinski dan. V tis-
tem trenutku me je stresel mraz, začela 
sem se tresti, jokati in glasno hlipati. Mož 
me je takoj pospremil ven, ker je mislil, da 
mi je slabo. Tisti teden sem zanosila in 
devet mesecev kasneje, 26. decembra 
istega leta, se nama je rodila deklica 
Petra. 
Leto kasneje smo se vsi tri skupaj vrnili na 
Brezje, da se zahvalimo Mariji za dar 
življenja. V srcu pa sva imela skrito željo in 
priprošnjo, da bi imela še enega otroka. 
Želja nam je uresničena. Mesec dni 
kasneje je pod mojim srcem že bilo novo 

srce.        
Spet velika sreča, ko se nam je rodila Jana. 
Pri drugem porodu sem srečala 
ginekologinjo, ki nas je ob težavah z 
neplodnostjo napotila v Ljubljano k 
specialistu in ji ponosno pokazala punčki, 
ki sta bili »naravno« spočeti in ji povedala 
o našem Brezjanskem čudežu. 
Po petih letih sva se odločila, da gremo 
spet k Mariji na Brezje, da se ji zahvalimo 
za zdravje in prosimo za njeno varstvo. 
Tokrat za dojenčka nismo prosili, saj sem 
bila sama že v štiridesetih in sva bila 
zadovoljna s Petro in Jano. Jani smo na 
Brezjah kupili svečko s podobo angela 
varuha in njenim imenom, tako kot leto 
prej Petri. 
Mesec je minil in meni je zaostal ciklus. V 
začetku me ni skrbelo, saj se mi je to 
zgodilo že kdaj prej. Po nekaj dneh sem se 



 

odločila, da naredim test. Bil je pozitiven. 
Spet je bilo novo življenje pod mojim 
srcem. Srečna, a prestrašena sva sprejela 

tega novega otroka.      
Le nekaj dni pred prvim zaprtjem države 
zaradi pandemije se je rodil zdrav in velik 
fant, David. Tudi tokrat je bila Marija z 
nami in nam pomagala, saj bi se David 
moral roditi 19. marca s programiranim 
carskim rezom. Božja volja pa je bila, da je 
David veliko prej potrkal na vrata in se 
rodil 8. marca, tako da je bil mož še lahko 
prisoten pri porodu. 
Trikrat smo obiskali Brezje in trikrat se 
nam je rodil dojenček. Zdaj sva se zme-
nila, da je naša družina popolna in zato 
smo se odločili, da ne gremo “nikoli več na 

Brezje”.       Neskončno sva hvaležna 
Mariji, da nam je podarila ta blagoslov, da 
sva postala starša. 
 

P.S. Svečko z imenom David in sliko 
angela varuha smo za vsak slučaj naročili 

po pošti.       (iz revije Družina In Življenje) 
 

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.  

  

Dekanija: Dravograd – Mežiška dolina 

KATEHUMENAT 

Uvajanje odraslih v krščanstvo in priprava na 

zakramente krščanskega uvajanja 
 

                                        Morda! 

Morda iščete odgovore na vprašanje: smisla 

življenja…, razlogov za upanje in ljubezen…, 

temeljev človekove svobode…, vere v Boga…, 

učlovečenja Boga…, vstajenja in posmrtnega 

življenja… in imate vsaj kanček korajže preseči 

vsakodnevni stereotip o Katoliški Cerkvi… ter 

se imate za odraslo (odraslega )… potem se nam 

pridružite 

                     Kdaj: ob petkih ob 20h  

          Kje: Ravne na Koroškem (župnijski dom)  

Prvo srečanje: 7. oktober 2022 

Prijave in informacije:  zu.ravne@rkc.si  
ali  041 388 268 (Edvard Vajda) 

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

Dravograd – urnik verouka 2022/2023 
5.razred /Sv.Mala Cvetka/  petek ob 13.30 (Mateja) 
Sv.Stanislav Kostka /ponedeljek ob 13.50 (Tomaž) 
Sv.Dominik Savio / ponedeljek ob 14.40 (Tomaž) 

Sv.Mati Terezija  / ponedeljek ob 15.30  (Tomaž) 
Sv.Janez Vianej  / torek ob 14.55 (Tomaž) 
Sv.pater Pij  / četrtek ob 14.45 (Tomaž) 
Sv.Janez Pavel II. /četrtek ob 13.55 (Tomaž) 

   

 

 Šentjanž urnik 2022/2023 
5.razred /Sv.Matej/ - ponedeljek ob 15.30 - Majda 
Sv.Bartolomej / torek ob 13.05 – (Tomaž) 
Sv.Jakob / torek 13.55 – (Tomaž) 
Sv.Andrej / sreda ob 13.05 – (Tomaž) 
Sv.Tomaž / sreda ob 13.55 – (Tomaž) 

Sv.Juda / sreda ob 14.45 – (Tomaž) 
ŠALA ZA KONEC:  

  SOBA – V hotelu: »Imate morda kakšno prazno sobo?« »Žal je vse 
zasedeno.« »Kaj pa, če bi prišla angleška kraljica?« »No, potem bi se že 

kaj našlo.« »Dajte mi torej to, kar bi se že našlo, kraljice zagotovo ne bo.« 

mailto:zu.ravne@rkc.si

