
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd (PPŽD) 

                                          od 9.oktobra do 16.oktobra 2022 
  

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  

            ZIVI in RAJNI ČLANI ŽRV 

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

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

Ponedeljek 
10.oktober    

17.00 
18.30 

L – PO NAMENU            
D – † ANTON BREG                                              

  Torek  
11oktober  

Janez XXIII. pp.    

17.00
18.30 

L – † LEOPOLDINA – 25.obl. in FRANC HRIBERNIK     
D – † HILDA ZAJC - osmina        

Sreda  
12.oktober   

Maksimilijan CE  

7.30 
8.00 

D – † družini GARMUŠ in HERMAN  
Č – PO NAMENU                                                      

Četrtek  
13.oktober   

18.00 
18.30  

Č – PO NAMENU   
D – † IVAN KOTNIK – obl.    

Petek  
14.oktober    

9.00 
 18.30 

Križ – ZA ZDRAVJE      
D – † MARIJA HOJNIK   

Sobota  
15.oktober 

Terezija Velika   

  
18.30 

  
D – večerna nedeljska maša: † ALOJZIJA in MIHAEL ŠKRATEK                                              

  

29. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  
16. oktober  

8.00 
8.00 
9.30 

10.30 
 

11.00 
11.00 

ŠT – † IVAN KOTNIK – 9.obl.    
Č – † TEREZIJA GABROVEC in IVANA MLAKAR  ter SOR.      
ŠP – ŽIVI IN RAJNI FARANI  - krstna nedelja    

D – družinska slavilna maša: † BARTOVI in DANICA -70.(r.d) ter ZOFIJA,   
                                                    FRIDERIK in HANZI     
O – † MARIJA MORI   
L – † MOJCA GORENŠEK  (Kledrova) in pri hiši pomrli  
      † AMALIJA PRIMOŽIČ      

 

  MISEL:  Beseda 'evharistija' pomeni zahvala. Tako je vsaka sveta maša 
zahvala Bogu za njegove milostne darove, ki smo jih v svojem življenju prejeli 
od njega. Vsaka prava hvaležnost do Boga nas nujno vodi tudi v hvaležnost do 
soljudi. 

Če gledamo nazaj na svoje življenje, vidimo, da ne moremo tako 
enostavno ločiti stvari, ki so nas prizadele in tiste stvari, ki so nas osrečile. Zato 
moramo spoznati skrivnostno božjo roko, ki nas z ljubeznijo vodi skozi lepe in 
tudi težke trenutke našega življenja. Vprašajmo se , ali smo dovolj hvaležni 
tudi našim soljudem, predvsem tistim, ki veliko naredijo za nas.  /Fr.Kraner/ 

 

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



Številka 41     9.oktober 2022 
 

   
 

Družina je jedro naše družbe. Vedno 
znova starši poveste, kako si v naših 
župnijah želite več dogodkov za 
celotno družino. Odločili smo se, da 
tudi letos ponudimo še več dodatnih 
terminov za “družinsko dogajanje”. 
Objavljamo vse datume čez leto. 
Animatorji pripravljajo program za 
otroke, starši pa se bomo srečali 
posebej v sproščenem in 
pogovornem vzdušju. Pripravili bomo 
tudi napitke in nekaj peciva. Iskreno 
vabljeni!  

 

Objava na spletni 
strani jagnje.si: http://jagnje.si/nedelj
sko-druzinsko-dopoldne/ 
 

Zaradi lažje organizacije prosimo, da 
se prijavite 
…Prijavnica: https://forms.gle/nbYB8
YtCETSmE8rSA. 
 

Lepo vabljeni k sobotnim in 
nedeljskim svetim mašam. 
Otroci so pri verouku prejeli liturgični 
zvezek, preko katerega bomo skozi 
leto spoznavali posamezne trenutke 
iz Jezusovega življenja, zato prosimo, 

da otroci prinašajo 
liturgične zvezke s 
seboj. Novost je tale, 
da lahko s telefonom 
vsak teden skenirate 
kodo in dobite vso 
vsebino tiste nedelje 
na dlani. Tako lahko 
Božjo besedo skupaj 
z otrokom preberete 
in se pogovarjate. 
Prosimo za lepo in 
iskreno sodelovanje. 

 

http://jagnje.si/
http://jagnje.si/nedeljsko-druzinsko-dopoldne/
http://jagnje.si/nedeljsko-druzinsko-dopoldne/
https://forms.gle/nbYB8YtCETSmE8rSA
https://forms.gle/nbYB8YtCETSmE8rSA


 

ZAHVALNA NEDELJA V 
DRAVOGRADU- 2.10.22 
 

V župniji Dravograd smo prvo nedeljo v 
oktobru (28.nedelja med letom), na 
roženvensko nedeljo  2. oktobra, obhajali 
zahvalno nedeljo. Že kar vrsto let to prvo 
nedeljo v oktobru obhajamo kot zahvalno, 
saj tako se z bogatimi darovi narave  
zahvalimo Stvarniku za vse dobro kar 
prejemamo  celo leto od njega. Še posebej 
letos, ko je narava bogato obrodila vseh 
vrst plodov in pri g. župniku Igorju so buče 
bogato obrodile in  zrasle  v velike buče, s 
katerimi se je  poleg drugih darov narave, 
okrasila cerkev. 
Samo zahvalno sveto mašo in sodelovanje 
pri njej pa so pripravili letošnji 
prvoobhajanci, sedaj  veroučenci 4. 
razreda, skupaj s svojimi starši.  
Veroučenci in starši so skupaj z g. 
župnikom Igorjem in ministranti v procesiji 
po ladji cerkve, pristopili k daritvenemu 
oltarju. Pred daritveni oltar so postavili 
svoje košare, v katere so položili šolske 
zvezke in knjige in pridelke narave kot 
simbolni zahvalni dar Bogu.  
V celotni darovani  zahvalni sv. maši so 
veroučenci in starši lepo sodelovali z g. 
župnikom in v povezovanju celotnega 
župnijskega občestva v  zahvali Bogu 
Stvarniku za vse kar smo prejeli, 
prejemamo in smo. 
Z globokimi zahvalnimi molitvami ( zahvalna 

molitev Sv.Frančiška Asiškega ..), zahvali otrok in 
staršev, zahvali pred molitvijo Očenaša,  
pozdravom miru.., petjem pevskega zbora, 
se je zahvaljevanje Bogu zlilo v celotno  
zahvalo župnijskega  občestva.  

Še posebej smo bili  nagovorjeni s strani  g. 
župnika na evangeljski odlomek po Lk 17, 
5 -10 o prošnji apostolov, da jim naj  Jezus 
pomnoži vero in njegov odgovor, če bi imeli 
vero kakor gorčično zrno, bi lahko drevesa 
in gore premikali in kako naj ravnamo, da 
bomo to dobili je odgovor: ko naredite vse 
kar  vam je bilo ukazano, govorite :« 
Nekoristni služabniki smo, naredili smo 
vse, kar smo bili dolžni narediti.«  
Tako smo bili globoko duhovno spodbujeni 

h poglabljanju naše vere. Za poglabljanje 
naše osebne in občestvene vere pa nam  
je v mesecu oktobru zelo blizu naša 
nebeška mama Marija, z molitvijo Rožnega 
venca. 
K roženvenski pobožnosti in molitvi 
rožnega venca nas je g. župnik Igor še 
posebej lepo vabil in spodbujal. 
Kot povabilo k molitvi rožnega venca nas 
je tudi vabil rožni venec pri vstopu v našo 
cerkev  in na daritvenem oltarju posebej 
narejen rožni venec iz kostanja, kot močen 
simbol povezanosti našega duhovnega 
življenja  z naravo - Bogom. 
Pred odhodom domov, smo pred cerkvijo 
bili vsi še  deležni koščka kruha, ki smo ga 
zaužili kot simbol duhovne povezanosti 
med sabo v veri Jezusa Kristusa. 
                                                              Irma Kladnik 



 

V nedeljo, 23. oktobra 2022, bomo 
obhajali misijonsko nedeljo – svetovni 
misijonski dan pod geslom »Vi boste 
moje priče« (Apd 1,8). Osrednje 
slovensko praznovanje misijonske 
nedelje bo v Rogaški Slatini. 
Osrednje slovensko praznovanje 
misijonske nedelje bo letos potekalo v 
Župniji Rogaška Slatina. Ob 15.00 bo 
molitvena ura s pričevanjem 
slovenskih misijonarjev, ki so trenutno 
v domovini. Ob 16.00 bo slovesna 
sveta maša, pri kateri bosta prepevala 
otroški in mešani pevski zbor iz 
domače župnije. Somaševanje 
duhovnikov bo vodil celjski škof msgr. 
dr. Maksimilijan Matjaž.  

 

Svetovna misijonska nabirka  
Na misijonsko nedeljo vsako leto poteka 
osrednja svetovna nabirka za misijone. 
Nabirka na misijonsko nedeljo se razdeli 
na svetovni ravni. Sredstva se vsako leto 
uporabijo za več tisoč misijonskih 
projektov po celem svetu.  

Oktober mesec misijonov  
Celoten mesec oktober je posvečen 
misijonom. Takoj na začetku meseca, 1. 
oktobra, smo obhajali god zavetnice 
misijonov sv. Terezije Deteta Jezusa in cel 
mesec posvetimo misijonskim tematikam. 
Na spletni strani Misijonskega središča 
Slovenije najdete več vsebine za obhajanje 
misijonske nedelje.   

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

ŽK Šentjanž pri Dravogradu 
»MANJŠA SVEČA, ZA SOČLOVEKA SREČAˇ« 

Ob 1. novembru sodelavci ŽUPNIJSKE KARITAS 
Šentjanž spodbujamo vse ljudi, da se poleg svojih 
dragih rajnih spominjajo tudi na sočloveka v stiski. 
Vabimo vas da nabavite sveče KARITAS PRI NAS. 
Sveče bodo ekološke. Nudimo vam tudi nekaj 
lesenih sveč, ki so jih naredili uporabniki zavetišča 
v Mariboru. Vse sveče so unikatne.      
Informacije na telefon 31 897 576 Milena Dobnik 

OB POGREBU LEOPOLDINE 
KALIŠNIK Iz Viča so darovali za sveto 
mašo: druž.Šlebnik-Gnamuš, Gretka 

Gnamuš, Iztok Žlof, nečakinja 
Bogomila, druž.Rihter – 2 maši, 

druž.Zeme, sestra Milka – 2 maši, 
nečakinja Martina, Zofija Mager in 
Sara, hčerka Silva, sin Franci – 2 

maši, hčerka Martina z druž.,  
Darovi pri maši za obnovo oltarja– 55 €. 

 

OB POGREBU HILDE ZAJC iz 
Dravograda so darovali za maše: 
druž.Škratek-Zajc, druž.Paternuš 

(Erjavc), Lipnikovi, Zofija Zajamšek, 
druž.Repas, Franc Uršnik, 

druž.Plantev, Jani Ošlovnik z druž., sin 
Karli – 3 maše, Jože Vaukman z druž. 

Molitvena skupina, Kristl Hribernik, 
brat Jože z druž.- 3 maše, sestra 

Katica in Jože s Kungote, Jožek Hlade 
z druž., vnuk Rok in Neja.  

Darovi pri maši za obnovo oltarja: 235 €. 
 Hvala vsem za svete maše. 

  

 

ŠALA ZA KONEC – nasmejmo se:  

  MOLITEV –  Katehet: »No Lukec, povej, ali pri 

vas doma molite preden sedete h kosilu.« »Pri nas 

ne molimo, naša mama zelo dobro kuha.«  


