
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd (PPŽD) 

                                          od 16.oktobra do 23.oktobra 2022 
  

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      

 

Ponedeljek 
17.oktober  

Ignacij Antio.šk.   

18.00 
18.30 

Č –  Klementinska maša            
D – † BRANKO SKRUBE – 1.obl.                                               

  Torek  
18.oktober  

 Luka, evang.   

18.00
18.30 

Č – Klementinska maša     
D – † DRAGICA ADAM – 2.obl.         

Sreda  
19.oktober   

Pavel od Križa  

7.30 
18.00 

D – ZA VERNE DUŠE   
Č – Klementinska maša                                                      

Četrtek  
20.oktober   

17.00
18.00 
18.30  

D – † DANICA SKUTNIK - osmina /ob 17.00 tudi priprava na sv.krst/ 
Č – Klementinska maša 
D – † DUŠAN KLUG – 7.obl.   /po maši srečanje DRANEVA/  

Petek  
 21.oktober 
Uršula, dev,    

9.00 
 18.30 

Križ – Klementinska maša    
D – † MIHAELA TOVORNIK – 30.dan 
       † prof. IRENA KRIVOGRAD – 1.obl. 

Sobota  
22.oktober 

Terezija Velika   

18.00  
18.30 

Č – Klementinska maša   
D – večerna nedeljska maša: † ANICA MAGER – 30.dan                                               

  

30. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  
23. oktober  

 

 
8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 
16.00 

MISIJONSKA NEDELJA – darovanje bo za misijone 
ŠT – † PAVLIKA KOJZEK  
Č – † PEPI EPŠEK  
ŠP – † BORUT in AVGUST KARNER -obl. in umrle pri GREGORJU    

D –  † LEOPOLDINA KALIŠNIK – 30.dan  
O – † MARJAN ČERU    
L – † STANISLAV ROŽEJ   
Rogaška Slatina – vseslovenska misijonska nedelja 2022              

 

  MISEL: Jezus je rekel svojim učencem, naj neprestano in vztrajno prosijo Boga. 
Naj molijo in se naj ne naveličajo. Kakor je bila prošnja uboge vdove uslišana, tako bo 
tudi Bog uslišal naše vztrajne in ponižne molitve. 

Mnogim ljudem današnjega časa se zdi naše početje nekaj nesmiselnega, nekaj 
nesodobnega. Po njihovem mnenju služba božja in molitev ne spadata v svet napredka 
in uspeha.  

Toda zgodi se prej ali slej, da človek kmalu pride do meje, kjer začuti svojo 
nemoč, kot na primer pri naravnih katastrofah, v vojnah,  v katerih nedolžni ljudje 
izgubijo življenja, ali tudi takrat, ko se človek osebno sreča z boleznijo in smrtjo. 

V takšnih situacijah vsakdo znova spozna, kako je majhen in potreben pomoči 
od zgoraj.  /Fr.Kraner/           Glasilo izdajajo PPŽ Dravograd. Odgovarja Igor Glasenčnik, e-mail: igor.g@rkc.si  
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  MOLIMO IN SE NE 
NAVELIČAJMO 

  Mnogi so prepričani, da so sposobni 
sami voditi svoje življenje, zato ne 
potrebujejo drugih ljudi in še manj 
Boga. Nekaj časa 
je taka filozofija 
kar učinkovita, 
ko pa človeka 
potiplje kakšna 
bolezen in so 
prognoze slabe, 
nastopi kriza, ki 
vodi v obup, in 
takrat bi 
marsikdo imel 
rad ob sebi vsaj 
enega angela 
varuha. Ljudje 
smo socialna 
bitja, zato potrebujemo drug drugega. 
Ker si življenja nismo podarili sami, 
ampak so nam ga podarili naši starši, 
ker jih je Bog za to usposobil, nas vsaj 
nekaj povezuje z Bogom. Mnogi ne 
molijo, ker nimajo velikih čustev v 
odnosu do Boga in zato mislijo, da ne 

znajo moliti. Molitev pa ni v prijetnih 
čustvih, ampak v vztrajnem in 
nenehnem iskanju Boga. Molitev je 
boj s skrivnostnim in neznanim, je 
težka avantura, podobna cvetu, ki 

cveti sredi puščave in v temi. Nekdo je 
zapisal, da je molitev »težka in 
izzivalna«, saj človeka ne pusti pri 
miru, ampak ga izziva z nenehnim 
razkrivanjem in umikanjem. Ne 
smemo se ponašati s trenutnimi 
dosežki, kajti zveličal se bo tisti, ki bo 
vztrajal do konca. 



 

VSE JE V TVOJIH ROKAH 
 

Po njem je ustvarjeno – luna in 

sonce,  

modrina neba – vse nam je 

podarjeno. 

 

Ti, Oče, ti nam svetuj! 

Vodi nas in nam gospoduj! 

V Tvoje roke naj vse položim –  

začetek in konec – in vse, kar 

storim. Amen. 
 Po; E. Mörike, Youcat – molitvenik za mlade 

 

Ko moliš, pred Boga ne prinašaj 

človeka, kakršen bi rad postal. 

Prinesi mu sebe, kakršen si 

postal, takšnega, kot si. Bodi 

odkrit in resnicoljuben. In potem 

ga prosi, naj ti pokaže tvojo 

resnično človečnost. Ta je še 

skrita v tebi: on jo vidi, jo pozna 

in jo ljubi. Po tebi hrepeni in je 

do tebe brezpogojno dober. 

 

Sicer pa, molitev bi naj bila 

začetek vsakega našega 

početja in naj bi obsegala 

pretežni del našega življenja.  
Charles de Foucauld 

 
 

 18-letni fant je odšel v tujino, ko se je 
vrnil, ga je na letališču s solzami 
veselja pričakala mama. Objela ga je, 
kolikor je mogla, saj si ga je tako 
močno želela. Sin ji je rekel: "Mama, 

vem, da me imaš zelo rada, a sram me 
je, ko me tako objemaš pred vsemi, 
kot da sem še majhen otrok!" To je 
mamo zelo užalilo, saj je mislila, da je 
sin ni vesel, da jo vidi. 6 let kasneje sin 
spet odhaja v tujino, zdaj je star 24 let, 
a je mama vseeno odšla na letališče, 
da bi ga pospremila. A tokrat ga ni 
objela, ampak mu je obrnila hrbet in 
mu v solzah rekla: "Pazi nase, sin moj." 
Ko se je vrnil, njegove matere ni bilo 
na letališču. Ko je prišel domov, je 
videl pismo svoje matere z šopkom 
uvelih, suhih rož. Iz čiste radovednosti 
je odprl pismo in ga prebral v celoti, ko 
je končal, je močno jokal, saj je bil to 
trenutek najhujši trenutek v njegovem 
življenju. Pismo se glasi: 'Sin moj, ko 
sem te objela pred 6 leti, sem jokala od 

veselja, a ko bereš te vrstice, sem že v 
grobu, v krsti, ker sem umrla za rakom. 
Jokala sem, ko sem ob tvojem drugem 
odhodu obrnila hrbet, ker te nisem 
hotela spraviti v zadrego, a sem 
vseeno vedela, da te vidim zadnjič. 
Zelo te imam rada in vedno bom tu 
zate. Z ljubeznijo, tvoja mama.'           
                                                   (iz FB) 



 

 Kako je Sveto pismo lahko resnica, če 

ni pravilno vse, kar je v njem? 
 

Natančne zgodovine ali naravoslovnih 

spoznanj nam Biblija nima namena 

posredovati. Avtorji so bili tudi otroci 

svojega časa. Sprejemali so kulturne 

predstave svojega okolja in so bili včasih 

tudi ujetniki njegovih zmot. Vendar se 

vse, kar mora človek vedeti o poti 

svojega odrešenja, z zanesljivo 

gotovostjo najde v Svetem pismu. 
(KKC 106–107, 109) 
 

 Prihodnjo nedeljo bomo obhajali 
MISIJONSKO NEDELJO – svetovni 
misijonski dan.   
Geslo letošnje misijonske nedelje se 
glasi: »Vi boste moje priče« (Apd 1,8). 
Osrednje slovensko praznovanje 
misijonske nedelje bo v Rogaški Slatini. 
Po vseh cerkvah na Slovenskem smo 
povabljeni k molitvi za misijone. Darovi 
te nedelje so namenjene za delovanje 
slovenskih misijonarjev. Hvala za vaš 
dar, kar boste z veseljem darovali za 
naše misijonarje.  
Posebej se vam vsem zahvaljuje 
s.Mojca Karničnik – naša misijonarka iz 
Ojstrice. Z n(v)ašimi darovi za njen 
misijon smo rešili marsikatero otroško 
življenje.  
Nekaj slikic in kratko poročilo s.Mojce 
iz Konga v akciji ‘Pomagajmo lačnim 

otrokom’:  

‘’Danes je petek in dve naši sestri ob 

spremljavi dveh postulank in nekaj 

članov župnijske Karitas so šle delit  

dodatno hrano podhranjenim 

otrokom. Do 100 jih pride vsak petek. 

Nekaterim se je stanje močno 

izboljšalo in jih je bilo možno že 

odpustiti. Vedno pa prihajajo novi in 

to nekateri v zelo slabem stanju. 

Pošiljam fotografije nekaj takih. Me pa 

redno molimo za dobrotnike, ki nam 

pomagate reševati življenja. Še vedno 

zbiramo sredstva za potrebe otrok, ki 

jih je iz dneva v dan več, ker prihajajo 

tudi iz bolj oddaljenih krajev.’’ 

Misijonsko 

središče Slovenije, Kristanova 

1,1000 Ljubljana; 

Številka računa pri NLB: SI56 0201 

4005 1368 93, BIC: LJBASI2X, 

Koda namena: CHAR 
 

OB POGREBU DANICE SKUTNIK so 
darovali za sveto mašo: Slavka Čurč z 

družino, Mira Vrhovnik z družino;   
Darovi pri maši za obnovo oltarja– 72 €. 

 

  Hvala vsem za svete maše. 
  

 

ŠALA ZA KONEC – nasmejmo se:  

   Psihiater vpraša pacienta: ''Kako se 
pišete?'' 
Pacient: ''Kovač, brez X.'' 
Psihiater: ''Vprašal sem vas, kako se pišete?'' 
Pacient: ''Rekel sem vam, da Kovač brez X.'' 
Psihiater: ''Saj v besedi Kovač ni pravzaprav 
nobene črke X.'' 
Pacient: ''Saj to vam že ves čas govorim!  


