
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd (PPŽD) 

                                          od 25.septembra do 2.oktobra 2022 
  

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 – vpis veroukarjev   

 

Ponedeljek 
26.september 

 Kozma in 
Damijan,muč.  

 
15.00 
18.30 

  
L – srečanje starejših župljanov; † KRISTINA KANONIK          
D –  ZA ZDRAVJE                                            

  Torek  
27.september  

Vincencij 
Pavelski, red.   

 
18.00
18.30 

 
Č – † PEPI EPŠEK   
D – † NADA MATVOZ - r. d.     

Sreda  
28.september 

Venčeslav, muč.   

 7.30 
18.00 

D – ZA ZDRAVJE PO POSEBNEM NAMENU    
Č – † IVANKA OČKO                                                     

Četrtek  
29.september 
Mihael, Rafael, 
Gabrijel,nadang 

 
18.00 
18.30  

 
Č – † TONČKA ZAJC      
D – † MARIJA ŽLOF -r. d. in FELIKS ŽLOF     

Petek  
30.september   

Hieronim, 
cerkv.učit.  

9.00 
17.00
17.00
18.30 

Križ – † JOŽE OČKO    
Ožbolt – † MARIJA NAVODNIK - osmina 
Križ – † ANA MAGER - osmina 
D – † IVAN GOLOB – 7. obl. – srečanje delivcev sv.obhajila                    

Sobota  
1.oktober 
Terezija 

Det.Jezusa  

11.00
14.00 
18.30 

O – † Sorodnike krščenke Eme /krst Eme/ 
Križ – prihod peš romarjev iz Labota, nemška maša: † PAVEL MORI 
D – večerna nedeljska maša: † ALOJZ GOLOGRANC - osmina                                             

  

27. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  
2.oktober 

Začetek Tedna 
za življenje 

 
8.00 

 
 
 

8.00 
9.30 
9.30 

11.15 
11.30 

            R o ž n o v e n s k a   n e d e l j a                
ŠT – † STANKO KAŠMAN – obl. in NEŽKA RUS – obl. 
         † VINCENC KOŠUTNIK – obl. 
        † JOŽE HANJŽE 

        † FRANC KAC (god) 

Č – † INGA – 2.obl. in PAVEL KOTNIK    
ŠP – † GUSTI VRHOVNIK  
D – zahvalna nedelja: † ANA in JOŽEF VASLE- sodelujejo četrtošolci s starši  

L – † ANTON PESIČER -13.obl.          
Urban – † OŽBEJ SEKOLOVNIK, mašni nameni tudi iz Mute 

 

  MISEL: Tudi danes poznamo svet bogatih in revnih. Ob poslednji sodbi bodo obsojeni tisti, 
ki so brezobzirno ravnali z ubogimi v tem zemeljskem življenju. Nekdo, ki je materialno 
bogat, je lahko istočasno duhovno reven ali ubog. (Fr.Kraner) 

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



Številka 39      25.september 2022 
 

SLOMŠEK NAS VABI  
NA POT VERE 

 

Obhajamo Slomškovo nedeljo, kar je za 
vse nas priložnost, da poglobimo naš 
odnos do njega. Letos se želimo 
zaustaviti ob eni njegovih najbolj 
prepoznavnih 
kreposti, tj. ob veri, 
ki je luč na poti 
našega življenja. 
Blaženi A. M. 
Slomšek je bil 
človek globoke 
vere. Vera je bila 
navdih za vse 
njegovo delo. V 
Bogu in zaupanju 
vanj je videl smisel 
svojega življenja in 
poslanstva. 
Imel je srečo, da je veličino in lepoto vere 
začutil že v domači družini. Vedno je bil 
staršem hvaležen za ta veliki dar, ki so 
mu ga posredovali. Prav zaradi tega je 
kot duhovnik in škof toliko besed 

namenil staršem in njihovi nalogi, in jih 
spodbujal, da skupaj z drugimi 
človeškimi krepostmi otrokom 
posredujejo tudi krepost vere. 
Današnji čas zaznamuje veliko 
hrepenenje in teženje, da bi človek nekaj 
postal in nekaj imel. Vsak si želi ustvariti 
dobre pogoje za življenje. Skrb staršev, 
da otrokom želijo dati čim več možnosti, 

da razvijejo vse svoje talente, je v tem 
smislu do neke mere razumljiva. Toda 
zgodi se, da starši otroke vpisujejo v 
neštete krožke, misleč, da bodo lahko 
prek teh otrokovih dejavnosti uresničili 



 

sebe. Ob tem pa kateheza (verouk) in 
vzgoja za rast v veri večkrat stopata v 
ozadje. Blaženi škof Anton Martin 
Slomšek si je zelo prizadeval, da bi 
najprej starši spoznali in sprejeli vero kot 
vrednoto in jo potem posredovali naprej 
svojim otrokom in vnukom. Zato pravi 
staršem, da »je vera največja dediščina, 
ki jo otroci prejmejo od svojih staršev«.  
 

Naj nam obhajanje Slomškove nedelje 
pomaga, da bomo krepost vere odkrivali 
kot prvo med vrednotami. Vero, kot luč 
na pot našega življenja in naše 
prihodnosti, kot dar in kot priložnost za 
naše kvalitetnejše in srečnejše življenje. 
Sprejeti Boga, iti po poti vere, ne pomeni 
odpovedati se osebni 
svobodi in na račun 
vere nekaj izgubiti. 
Obratno. V luči vere 
postane vse osvetljeno 
z novo, pravo lučjo! 
Vendar je potrebno, da 
naredimo korak k veri. 
To pa pomeni, da 
moramo izstopiti iz 
sebe. Pot k Bogu, pot 
vere je tako vedno pot, 
povezana s ponižnostjo in 
spreobrnjenjem. 
   Po: E. Mozetič 

 

 

Z oktobrom vstopamo v mesec 

molitve, mesec rožnega venca. 

»Molitev lepa za vsak dan, le moli rad 

jo, o kristjan …« nas bo vabila 

cerkvena pesem. V svojem 

apostolskem pismu »Rožni venec 

Device Marije« je sveti papež Janez 

Pavel II. zapisal: »Moliti rožni venec ni 

nič drugega kakor premišljevati 

Kristusovo obličje skupaj z Marijo.« 

Tudi mi se v oktobru zbiramo, da bi – 

skupaj z Marijo, Jezusovo in našo 

materjo – premišljevali o 

Kristusovem obličju, da bi se srečali 

z Božjim Sinom, ki se je učlovečil, se 

ponižal in nam postal enak v vsem, 

razen v grehu. V molitvi bomo 

spremljali Gospoda, ki je posvetil naš 

svet s svojo Božjo navzočnostjo, in se 

tako učili hoditi po njegovi poti, ki nas 

vodi k našemu nebeškemu Očetu. 

Potrebujemo krščanstvo, ki se bo 

oblikovalo predvsem po umetnosti 

molitve. Vsi lepo vabljeni, da vsaj 

kdaj v tem mesecu pridete v svojo 

župnijsko cerkev, kjer bo mogoče pol 

ure pred sveto mašo moliti rožni 

venec, za naše družine, za naš kraj, 

župnijo, duhovne poklice … vabljeni k 

molitvi tudi doma, kot družina, vsaj 

kakšno desetko rožnega venca.  



 

 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) 

 

 

Kakor vsako leto, bomo tudi letos v 
župniji Dravograd obhajali 

ZAHVALNO NEDELJO 2.oktobra /prva 
nedelja v mesecu oktobru/. Mašo 
bodo oblikovali veroučenci s starši 
četrtega razreda. (lanski prvoobhajanci). 
Vabljeni pa tudi farani, da lepo 

sodelujete pri tej zahvalni sv.maši. 
Morda prinesete kaj za okrasitev 

oltarja in cerkve – sadove narave?! 
 

Druga nedelja v oktobru je zahvalna 
nedelja na Ojstrici. V ostalih pa prva 

nedelja v novembru. 
 

VEROUK 
Veroučne skupine so stekle po urniku. 

Velika hvala staršem, ki sodelujete. 
Molimo drug za drugega, da bo odprto 

razpoloženje in da se boste 
družine redno hranile z obiskom 

bogoslužja. Je pa res, da nekaterih 
otrok še ni prijavljenih. Prijavite!  

 

Današnja nedelja je kvatrna. Pri sv. 
mašah bo vaš dar namenjen za 

šolanje semeniščnikov in 
bogoslovcev. Hvala za vašo 

velikodušnost. Ofer okrog oltarja. 
 

 

V petek 7.oktobra 2022, na god 

Rožnovenske Matere božje, 

napovedujem srečanje skupine za 

pastoralno načrtovanje – DRANEVA                  

v Dravogradu po sveti maši ob 18.30. 

Člani, zabeležite si ta termin. 
 

Prvi četrtek v OKTOBRU (6.10.22) 

bomo slavili in molili PRI KRIŽU 

nad Dravogradom, kjer bo ob 18.00 

molitvena ura za duhovne poklice 

in nato sveta maša. Po maši krajše 

druženje molivcev za duhovne 

poklice iz naših PPŽD. Vabljeni – 

pridite molimo! 
 

 

ŠALA ZA KONEC – nasmejmo se:  

    

Še zelo živo se spomnim, ko mi je ata 
dal denar, da grem plačat položnico za 
elektriko, ampak namesto tega, sem si 
šel kupit srečko s katero lahko zadaneš 
nov avtomobil. 
Ko sem prišel domov sem očetu 
povedal, kaj sem naredil in me je 
pretepel. 
Drugo jutro, ko se je ata prebudil in 
odprl vrata je pred našo hišo stal 
popolnoma nov avtomobil. Vsi smo 
jokali, posebej jaz, ker je to bil 
avtomobil od električarjev, ki so nam 
prišli izklopit elektriko... In takrat me 
je ata še enkrat pretepel...               
 

mailto:zu.ravne@rkc.si

