
 JANUAR - MESEC 
VERSKEGA TISKA 

Mesec januar je mesec verskega 
tiska. Koncem decembra ali še v 
januarju običajno poravnamo 
naročnino za verski tisk. Revijo 
Ognjišče in verski tednik Družino 
nekateri sedaj naročate po pošti. 
Nikoli vam ne sme biti žal denarja, 
ki ga daste za branje verskih revij 
in časopisov. Starejšim in bolnim 

sorodnikom radi omogočite revijo 
Prijatelj, za otroke pa starši 
naročite revijo Mavrica, kjer boste 
marsikaj koristnega našli tudi 
starši. Do konca februarja se lahko 

v župnišču naročite na Mohorjeve 
knjige. 5 knjig v kompletu stane 
samo 55 €. Pozneje pa bo treba 
plačati za vso zbirko 72 €. 
Zaenkrat se je na Mohorjeve knjige  
naročil samo en faran!  
 

Človek, ki nič dobrega ne prebere, 
duhovno propada in se hitro da 

prepričati puhloglavim kvasačem, 
ki širijo med ljudi same laži ali 
kvečjemu polresnice. Če bomo 
brali dobre knjige, revije in 

časopise, bomo ostali Bogu otroci, 
domovini Sloveniji sinovi in 
nikomur hlapci.  
 

                SVEČNICA – 2.2.  
V četrtek, 2. februarja je praznik 

Gospodovega darovanja ali svečnica. 

Svete maše z blagoslovom sveč bodo 

po znanem razporedu. Nabirka pri 

mašah je za razsvetljavo. Kupili boste 

lahko tudi blagoslovljene sveče.  

Denarno darovanje za sveče in 
električno razsvetljavo v župnijski 
cerkvi in v naših podružnih cerkvah 
pa bomo imeli prvo nedeljo v 
februarju, 5. februarja pri vseh 
mašah. Na sam praznik Svečnice 
je namreč manjši obisk. Bog Vam 
povrni za vaše velikodušne darove. 
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NEDELJA BOŽJE 
BESEDE 

Danes obhajamo nedeljo Božje 
besede. Geslo nedelje Božje 

Besede se glasi:  

Razpnimo jadra za Svetega duha in 

razširimo prostor svojega šotora 

Vsi v Cerkvi smo povabljeni, da bi se 

lahko vedno bolj prepoznavali kot 

občestvo, ki je skupaj na poti, da bi 

lahko vedno bolj uresničevali svoje 

življenjsko poslanstvo in poslanstvo 

Cerkve kot Kristusovega telesa. 

Povabljeni smo, da vsi skupaj iščemo 

načine, kako prisluhniti Svetemu 

Duhu, ki po vsakem izmed vas govori 

naši Cerkvi, našim občestvom in 

skupnostim. Vendar Svetega Duha ni 

mogoče preprosto zajeti v svoje že 

pripravljene mehove in prostore. 

Treba si je vzeti čas in se spet učiti 

opazovati in prisluškovati kot majhni 

otroci. Če ga želimo zaznati in zajeti, 

je potrebno razpenjati jadra v pravo 

smer, vztrajati tudi v brezveterju, ko 

se zdi, da Bog molči, da se nič ne 

premika, in vzdržati tudi, ko močno 

zapiha, ko piha od vsepovsod in včasih 

tudi kaj odpihne. Takrat je potrebno 

poprijeti za prave vrvi in privezati jadra 

na prave količke in sidra. Za takšno 

delo pa potrebujemo drug drugega. 

Nihče ne zmore sam obvladati vsega. 

Drug ob drugem bomo tudi lažj 

razločevali duhove in glasove.              
                                   (+Milan M. -CE škof)  

 

 



 

BLAŽEV BLAGOSLOV 

Na god svetega Blaža, 3. februarja 

boste lahko v cerkvi dobili poseben 

Blažev blagoslov. Za ta blagoslov 

duhovnik blagoslovi dve sveči in zmoli 

nad njim blagoslovilno molitev: »Na 

priprošnjo svetega Blaža, škofa in 

mučenca naj te Bog reši bolezni v grlu in 

vsakega drugega zla, v imenu Očeta in 

Sina in Svetega Duha!«  

Vabim vas, da na god sv. Blaža radi 

pridete k sveti maši in tedaj prejmete 

Blažev blagoslov.  

TERMINI DUHOVNIH VIKENDOV 
za naše veroučence PZŽD na Homcu. 
  

od 20-22.1. – za 8. razred 

od 24-26.2. – za 9. razred 

od 10-12.3. – za 6. in 7. razred 

od 14-16.4.- za mlade 

Duhovni vikendi so za birmanske 

pripravnike OBVEZUJOČI.  

 

SEJA skupine DRANEVA v 

Dravogradu 

Jutri v ponedeljek 23.februarja se 

bomo srečali člani Draneve v 

Dravogradu po sveti maši ob 18.30.   

 

IZOBRAŽEVANJE ZA 

ŽUPNIJSKE ANIMATORJE ZA 

DUHOVNE POKLICE – Ravne  

 

3.februarja bo na Ravnah potekalo 

dekanijsko izobraževanje za župnijske 
animatorje za duhovne poklice in 

druge župnijske sodelavce. Pričetek 

ob 17.00 in do 20.00 ure. Vabljeni! 

  

Ob pogrebu + SEKOLONIK 
ANDREJ-a iz Otiškega vrha  so 

darovali za svete maše: Ravnarjeva 
Tildika, vnuk Marko z družino, 
vnukinja Lidija z družino, hčerka 
Andreja z družino, hčerka Dragica z 
družino, hčerka Jožica z družino, 
vnukinja Verica z družino, vnukinja 
Cvetka z družino, Bojana in Rudi z 
družino, vnukinja Sonja z družino, 
Lubasovi, Hribernik s Pernic, Alojz 
Kanduti, Franči z družino;   
                         Hvala za svete maše.  
 
  

Ob pogrebu + MARIJE 
ŠKORJANC iz Šentjanža so 

darovali za svete maše: družina Jehart 
iz Šentjanža, družina Jehart iz Selnice, 
Lorbek Anica;  
           Zbrani darovi pri maši za župnijo: 33 €.  

 

Hvala vsem, ki ste danes v Dravogradu 

sodelovali pri branju svetega pisma pol 

ure pred sveto mašo. Prebirali smo 

Sirahovo knjigo. Tako smo sodelovali 

na mini svetopisemskem maratonu ob 

nedelji svetega pisma. 

 

ŠALA za konec: 

   ZBIRKA – »Gospa profesorica, ali 

imate morda pri sebi kakšno svojo 

fotografijo za mojo mamo?« je vprašal 

Bojan. »Zakaj pa?« »Moja mama zbira 

fotografije o naravnih katastrofah!«  



MAŠNI NAMENI / Pastoralna zveza župnij Dravograd (PZŽD) 

                                          od 22.januarja do 29.januarja 2023 
  

TRETJA 
NEDELJA 

med letom   
Nedelja božje 

besede 
22. januar 

 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

 

ŠT – † MARIJA PLANTEV     
Č –  † VINKO BRICMAN in MOZGANOVI   
ŠP – † LJUDMILA ŽVIKART    
D – † VINCENCIJA ŠAJHER  (god) (pri maši sodelujejo bralci bož. besede)  
L –  † ŠTEFKA GREŠOVNIK     
Boštjan – † FERDO VAJKSLER               

 

Ponedeljek 
    23.januar   

 

18.00 
18.30 

 

Č – † MARIJA ARNUŠ – 29.obl.           
D – †  MARIJA VAUKMAN   /po maši srečanje DRANEVA PZŽD/                                             

 

Torek 
     24.januar  
Frančišek Saleški  

 

18.00  
18.30 

 

Č – † ELA TOVŠAK 
D – V ZAHVALO ZA DAR ŽIVLJENJA        

Sreda  
25.januar  

Spreobrnitev 
ap.Pavla 

   
7.30 

18.00 

Zaključek tedna za edinost kristjanov 
D – † MARJAN ČERU  
Č – † JOŽICA TOVŠAK           

Četrtek  
26. januar 

Timotej in Tit, šk  

 17.00 
18.30  

ŠP – † ANDREJ SEKOLONIK - osmina   
D – † FERDO ZAJC  

Petek  
 27. januar     

Tomaž Akvinski 

9.00 
18.30 

Križ – † JOŽICA TOVŠAK   
D – † STANISLAV GABROVEC – 2.obl. in ANTONIJA GABROVEC – 10.obl. 

SOBOTA 
28.januar   

17.00
18.00  
18.30 

ŠT – † MARIJA ŠKORJANC - osmina 
Č – † JOŽICA TOVŠAK  
D – nedeljska večerna maša: † LUDVIK PUŠNIK – 6.obl.       

  

ČETRTA 
NEDELJA 

med letom   
  

29. januar 

 

8.00 
 

8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
 

11.00 

 

ŠT – † BARTHOVI in ZA ZDRAVJE 

         † IVAN FIŠER – obl. - r 
Č –  † starši LAMPRET in SOR.   
ŠP – † IVANA SEKOLONIK  
D – † ALOJZ ROTOVNIK -2.obl. in MATJAŽ KREVH  /krstna nedelja/ 
L –  † VLADO OTO in JAKELNOVI 
       † ALOJZ PEROVNIK in pri hiši pomrli      
O – † ŠKURLEJEVI                

                                MOLITEV ZA EDINOST 
 O Bog, ki si nas po svetih bratih Cirilu in Metodu poklical k edinosti vere, zedini vse 

kristjane v svoji sveti Cerkvi. Naj bomo v češčenju troedinega Boga vsi narodi na 

zemlji združeni, kakor so združeni Božji izvoljenci v nebesih. To te prosimo po 

zasluženju Jezusa Kristusa, po priprošnji prečiste Device Marije, sv. Cirila in Metoda, 

sv. Leopolda Mandiča in vseh svetnikov. Amen.   Oče naš... Zdrava Marija... Slava 

Očetu... 

Sveta Devica Marija, prosi za nas! Sveta brata Ciril in Metod, prosita za nas! 

Blaženi Anton Martin Slomšek, prosi za nas!  
              Glasilo izdajajo PPŽ Dravograd. Odgovarja Igor Glasenčnik, e-mail: igor.g@rkc.si  
   


