
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd (PPŽD) 

                                          od 2.oktobra do 9.oktobra 2022 
  

27. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  
2.oktober 

Začetek Tedna 
za življenje 

 
8.00 

 
 
 

8.00 
9.30 
9.30 

11.20 
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 

 

Ponedeljek 
3.oktober    

17.00 
18.30 

L – † AMALIJA PRIMOŽIČ - osmina          
D – † AMALIJA KOTNIK                                             

  Torek  
4.oktober  

Frančišek Asiški    

18.00
18.30 

Č – † PEPI EPŠEK    
D – ZA BLAGOSLOV in USPEH v šoli ter ZA ZDRAVJE       

Sreda  
5.oktober   
Faustina 
Kowalska 

7.30 
9.30 

18.00 

D – † JANEZ PLIMON   
Mežica – dekanijska rekolekcija 
Č – † VINKO BRICMAN in MOZGANOVI                                                    

Četrtek  
6.oktober 

Bruno, red.ust.  

18.00
18.00 
18.30  

Č – † KATARINA LENASI 
Križ – molitvena ura za duhovne poklice 
Križ – ZA DUHOVNE POKLICE   

Petek  
7.oktober   

  Rožnovenska 
Mati božja 

 
9.00 

 18.30 

 
Križ – V DOBER NAMEN      
D – † JANEZ HARTL – 30. dan / po maši seja DRANEVA 
       † LEOPOLDINA KALIŠNIK - osmina            

Sobota  
8.oktober 

Prva sobota   

8.00   
18.30 

Č – † TOVŠAKOVI in DOBER NAMEN  
D – večerna nedeljska maša: † ALOJZIJ BERTONCELJ -11.obl.                                             

  

28. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  
9. oktober  

 
8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.15 

      Zaključek tedna za življenje                       
ŠP – † AVGUST POBERŽNIK - srečanje vseh članic Živega rož.venca  

Č – † starši FRANCKA in MAKS KOTNIK in brat MAKSI in SOR.     
ŠT – † VIDA KONEČNIK – 7.obl. in ANTON    
D – † IVICA VOLIĆ    
O – zahvalna nedelja: † IVANKA OČKO  
L – † TONČKA ZAJC  

      † g.župnik A.VOGRINC, sestra NEŽKA in VINKO HORVAT  
 

  MISEL: Teden za življenje 2022 - Od 2. do 9. oktobra 2022 bo potekal 31. Teden 

za življenje pod geslom Ne zavrzi življenja. Začetek Tedna za življenje 2022 bo s sveto 
mašo na Brezjah v nedeljo, 2. oktobra 2022, ob 16. uri. Na  spletni strani Tedna za 

življenje bodo objavljena razmišljanja in prispevki. Sklep Tedna za življenje bo v 

nedeljo, 9. oktobra. 

 

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



Številka 40      2.oktober 2022 
 

   

 
Oktober je v pravem pomenu mesec 

svetega rožnega venca. 7. oktobra 

namreč obhajamo praznik blažene 

Device Marije presvetega rožnega 

venca, 13. oktobra 

pa se spominjamo 

zadnjega 

prikazanja v 

Fatimi, pri 

katerem se je sveta 

Devica razodela 

kot rožnovenska 

Mati Božja. 

Bog je v svojem 

usmiljenju podelil 

tej molitvi 

posebno 

učinkovitost tako za ohranitev vere kot 

za obrambo Cerkve pred sovražniki in 

tudi za obvarovanje sveta pred vojnimi 

katastrofami. Ker namreč rožni venec 

ponavzoča Marijo, je najmočnejše 

orožje proti satanu. 

Kraljica miru je poseben pomen 

pripisala skupni molitvi rožnega venca v 

družini.  

 

 

V trenutku razbesnelega napada 

peklenskih sil na družino, ima rožni 

venec moč zvezati zmaja in obvarovati 

družino pred njegovim zalezovanjem. 
 

 

Podarimo v tem mesecu Materi Božji 

vsak dan dar molitve rožnega venca 

skupaj zbrane družine. Z nebes se bo na 

nas izlila ploha milosti.  

Le zakaj toliko odlašamo z molitvijo, ko 

vendar vsi blagoslovi prihajajo od tega 

vrelca božje dobrote v naša srca. 

Pridite – molimo.  



MOLITEV: Jutranja molitev 

za lep začetek dneva 
 

Moj Gospod, kot vsak dan si me 

tudi tokrat blagoslovil z novim 

jutrom. Zbudil sem se, odprl sem 

oči, vstal sem, živim! 

Hvaležen sem ti za to. Hvaležen 

sem, da nov dan začenjam 

s Teboj, svež in prenovljen. Ne vem, 

kaj me čaka v tem dnevu, vem pa, 

da se vedno lahko zanesem Nate, 

na tvojo Previdnost, na Tvojega 

Duha in Tvoje usmiljenje. Karkoli že 

mi bo prišlo danes naproti, bom 

sprejel, ker je to del načrta, ki ga 

imaš zame. Mogoče bo to 

preizkušnja, ki jo bom razumel kot 

del življenjske šole, mogoče pa bo 

to blagoslov in nekaj lepega. 

Karkoli mi že namenjaš, že zdaj se ti 

zahvaljujem za to! 

Prosim, blagoslovi vse ljudi, s 

katerimi se bom danes srečal. 

Blagoslovi moje otroke, starše, 

prijatelje, sodelavce, nadrejene, 

moje učitelje in profesorje. 

Še posebej, Gospod, blagoslovi vse 

tiste ljudi, s katerimi nisem v 

najboljših odnosih in do njih gojim 

jezo, zamere. Včasih to težko vidim, 

ampak tudi oni so tvoji sinovi in 

hčere, torej tudi moje bratje in 

sestre. Tudi njim nameni vse dobro 

v tem dnevu, meni pa daj dar 

odpuščanja in modrosti, da bi te 

odnose znal živeti tako, da ne bi 

prizadel niti sebe niti njih. 

Hvala ti za ta dan. Podaril si mi ga, 

zato ga posvečam Tebi! Amen. 

                Angeli varuhi in Mati božja /foto internet/ 

 
 

MOLI, MOLI ROŽNI VENEC, 

LJUBLJENI SLOVENSKI 

KROV, ZVESTO NAD TEBOJ 

POČIVAL BO MARIJIN 

BLAGOSLOV. 

 



 

Frančišek Asiški 
 

Žareč odsev svetosti Rešenika, 

oblečen v sončno pesem razsvetljenja, 

pokazal je resnični cilj življenja: 

uboštvo, ki ljubezni se dotika. 
 

Trpljenje, vdanost, stigme – znana slika; 

kot živ spomin na uro odrešenja 

je šel služabnik Božjega čaščenja 

spokojen pred nebeškega Sodnika. 
 

Le kaj pomaga zemeljsko imetje, 

zakladi, ki nam ŕja jih razjeda? 

Kdor ljubi hrup, mar sliši ptičje petje? 
 

Bogastvo vselej je duhovna beda. 

V Frančišku spet odmeva razodetje, 

notranji mir nam Božja da Beseda. 
 

Leon Oblak, Sto svetnikov in svetnic v sonetih 

 

 Dekanija: Dravograd – Mežiška dolina 

KATEHUMENAT  

Uvajanje odraslih v krščanstvo in priprava na 

zakramente krščanskega uvajanja                                                             

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) 

 

Vaša darovanja na Kvatre III./25.9.22/ 
Dravograd – 141 €, Šentjanž – 108 €, 

Šempeter – 86 €, Ojstrica – 43 €, Črneče 
– 42 €, Libeliče – 40 €. HVALA.  

Za obnovo oltarja v Dravogradu: 
poroka Skutnik – Grilc 142 € 

pogreb Leopoldina Kališnik – 55 €  
 

V petek 7.oktobra 2022, na god 

Rožnovenske Matere božje, se bo srečala 

skupina za pastoralno načrtovanje naše 

PPŽD – DRANEVA  v Dravogradu      

po sveti maši ob 18.30.  

Člani – vabljeni!  
 

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:  

   ZBRANOST – Gospod župnik, je že prav, 
da ste se ostrigli. 
Ko sem vas gledala pri maši, se nisem 
mogla zbrati, ker ste bili 
skruštrani kot predsednik vlade. 
 

mailto:zu.ravne@rkc.si

