
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od  24.oktobra do 31.oktobra 2021 
30.  

NEDELJA  
MED LETOM 

 
24.oktober  

MISIJONSKA 
NEDELJA   

8.00 
8.00 
9.30 

   
  9.30 
11.00 
11.00 

Č – † ANA in JAKOB ROZMAN  
ŠT – † PRODNARJEVI in VLADO NAVODNIK   
ŠP – † SIMON MOČNIK in DOLANČEVI 
         † IVAN VRHOVNIK ter starši in brata-r     
D – ŽIVI in RAJNI FARANI   
L – † MIRKO in ZORA DROFENIK, v dober namen in za zdravje  
O – † MATILDA PEČOLER in umrli pri ČREŠNARJU   

 

Ponedeljek 
        25.oktober   

18.00
18.30 

Č – PO NAMENU   
D – † JULIJANA ISAK        

Torek 
26.oktober 

  

18.00 
17.00 
18.30 

Č – PO NAMENU     
Ema – PO NAMENU 
D – ZA ZDRAVJE (dar Miri Mlakar za 80.r.d.)       

Sreda 
27.oktober  

7.30 
18.00  

D – † ALOJZIJA AJTNIK   
Č – PO NAMENU   

Četrtek 
28. oktober  

  Simon in Juda 
Tadej, apostola 

17.00 
18.00
18.30 

ŠT – † VINKO ČREŠNIK -osmina 
Č – PO NAMENU   
D – † TEREZIJA HALUŽAN - osmina, seja ŽGS Dravograd  

Petek 
29.oktober  

9.00 
18.30 

Križ – ZA ZDRAVJE in v zahvalo za uslišano prošnjo      
D – † BRANKO SKRUBE - osmina 

Sobota 
30.oktober  

  

9.00 
11.00
18.30  

Dravograd – mini počitniški oratorij – do 12.00 
Križ – † VIKTORIJA in HERBERT SETLEBEN   
D – več. nedeljska maša: †VINKO DOLINŠEK – 51.obl.            

31.  
NEDELJA  

MED LETOM 
 

31.oktober  

   Žegnanjska 
nedelja 

8.00 
8.00 

 
9.30 

  
 9.30 

 
11.00 
11.00 

Č – † mama MARIJA in EPŠEKOVI   
ŠT – † MARIJA PRIKERŽNIK – 1.obl. 
        † DUŠAN ŽVIKART – 3.obl. -r 
ŠP – † FERDO ROGER  

        † IVAN PATERNUŠ - osmina    

D – † JOŽE KERBLER in starši 
       † IVANKA JAVORNIK – 20.obl.  
L – † MAKS in ROZA PŠENIČNIK   
Magdalena – zahvalna nedelja in obletnica posvetitve cerkve † IVAN KOBOLT    

DUHOVNA MISEL: 
Drža, ki pritiče kristjanu je veselje, 

saj biti kristjan pomeni biti 

Kristusov - biti odrešen! In to 

veselje nad našim odrešenjem 

misijonarji ne morejo zadržati 

zase, ampak ga širijo ljudem, ki se 

z Jezusom in njegovim 

evangelijem še niso srečali. 

Prav tako smo tudi mi 

misijonarji v okolju kjer živimo in 

delujemo.  

Naj nas spremlja in podpira 

Božji blagoslov, da bi ljudje v nas 

vedno videli izžarevajoče 

odrešenjsko veselje - veselje, da 

smo kristjani. 
 

     Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. e-    

    naslov: igor.g@rkc. Mobi: 041 319-440; 

mailto:igor.g@rkc
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Naj bo današnja nedelja obogatena z 

molitvijo za nas, naše najbližje, za znance in 

prijatelje, posebej pa še za brate in sestre v 

daljnih deželah, ki Jezusa še ne poznajo. 

Prosimo ga za misijonarje in nove misijonske 

poklice. Dodajmo pa še prošnjo za to, da bi še 

mi kaj storili za misijone, da bomo tudi mi 

pripomogli k širjenju Jezusovega evangelija, 

k čemur smo poklicani že po svetem krstu.  
 

Razumem te, moj Jezus. 

Pogledal si iz vekov veke 

in videl množice neštete 

brez krsta, Cerkve, brez Boga. 

A kri je tvoja tekla iz stotero ran, 

od neizmernosti muk obdan, 

umiral si za vse ljudi. 
 

Zdaj vem: ti hočeš, da te vsi spoznajo, 

in tisti, ki te že imajo, 

te nesti morajo drugam –  

v dežele daljne, nepoznane … 

Za vse ljudi, za vse ljudi, 

je tekla tvoja kri. 
 

Tvoj klic, trpeči »Žejen sem!« 

do dna srca mi sega … 

Gospod, če meni dal si piti, 

da tvojo Božjo luč spoznavam 

in v žaru tvoje sreče plavam, 

ne bom li toliko plemenita, da bom 

delila srečo svojo 

in jo trosila med ljudi, 

v katerih Božje sreče ni? …. 
 

Te hočem, hočem, moj Gospod. 
Po: T. Kompare, Bogoslužno leto B 

 

 

 

 

 

 

Geslo letošnje Misijonske nedelje je 

vzeto iz Apostolskih del in se glasi: 

»Ne moreva, da ne bi govorila o tem, 

kar sva videla in slišala« (Apd 4,20). 

Te besede sta izgovorila apostola 

Peter in Janez, ko sta se morala 

zagovarjati pred vélikim zborom In to 

samo zato, ker sta v templju 

oznanjala, da je odrešitev samo v 

Jezusu Kristusu.  

V kolikor pozorneje prebiramo ta 

svetopisemski odlomek, sprevidimo, 

da se tekom dveh tisočletij, v bistvu ni 

prav nič spremenilo. Dandanes 

   

   



misijonarji še vedno pogumno 

oznanjajo evangelij Jezusa Kristusa, 

mnogi, premnogi, pa jim nasprotujejo 

in jih želijo utišati. A odgovor 

misijonarjev je identičen odgovoru, ki 

sta ga judovskim duhovnikom dala 

Peter in Janez: »Presodite, kaj je bolj 

pravično pred Bogom: poslušati vas 

ali Boga« (Apd, 4,19b). Nato pa še: 

»Ne moreva, da ne bi govorila o tem, 

kar sva videla in slišala« (Apd 4,20). 

Te besede si je papež Frančišek izbral 

tudi za temo letošnje misijonske 

poslanice. Nakazuje logični potek 

dogodkov, ki jih je sprožil z Izrednim 

misijonskim mesecem oktobrom 2019, 

saj si želi navzven odprto in pogumno 

Cerkev. Usmerja nas v delovanje. 

Na letošnjem srečanju misijonarjev v 

domovini je ljubljanski nadškof msgr. 

Stanislav Zore pozval misijonarje, naj 

nas naučijo misijonariti, saj »okolje 

v katerem živimo in v katerem se je 

znašel ves zahodni svet, žal ni več 

verno«. 

Menimo, da nam je pri tem »učenju« 

p. Miha s svojim veselim in 

pogumnim življenjskim pričevanjem 

v resnično oprijemljiv zgled. ZAto je 

letos osrednja osebnost p.Miha 

Drevenšek, ki je umrl pred 10 leti tako 

velik pričevalec, saj je že s svojo 

pojavo pričeval in oznanjal evangelij. 

S svojim nalezljivim nasmeškom je 

živo izžareval veselje, ki je izviralo iz 

globokega osebnega odnosa z Vstalim 

Kristusom. Kot pravi kristjan je bil 

neizmerno srečen in vesel človek. 

Tega notranjega veselja mu niso 

mogli vzeti še tako hudi življenjski 

udarci in nešteti veliki izzivi, s 

katerimi se je, z velikim z zaupanjem 

v Boga, pogumno soočal in jih tudi 

premagoval. Zaradi tega veselja je 

http://www.missio.si/datoteke/MIS_NED/papezeva%20poslanica%20misijoni%202021.pdf
http://www.missio.si/datoteke/MIS_NED/papezeva%20poslanica%20misijoni%202021.pdf


bilo zanj nemogoče, da bi bil tiho. 

Geslo letošnje misijonske nedelje zato 

ne bi moglo biti bolj pisano na kožo  

p. Mihu Drevenšku. 

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

MESEC ROŽNEGA VENCA 
Še vedno vas spominjam in 
spodbujam k tej molitvi. Bolj ko 
čas beži, bolj se v vrtincih 
izgubljajo tudi mnoge družine. 
Posvetno življenje nas kakor 
vrtinec spravlja stran od Boga. 
Molitev je v teh časih nujno 
sredstvo. Toda treba jo je 
postaviti višje na lestvici 
vrednot. Čemur nameniš čas, to 
je tvoja vrednota. 

 

 - Uvajanje 

odraslih v krščanstvo 
in priprava na zakramente 
krščanskega uvajanja 

v Dekaniji Dravograd – Mežiška 
dolina 

Morda iščete odgovore na 
vprašanje: 

 smisla življenja…, 
 razlogov za upanje in 

ljubezen…, 
 temeljev človekove 

svobode…,  
 vere v Boga…, učlovečenja 

Boga…, vstajenja in 
posmrtnega življenja… 

 imate vsaj kanček korajže 
preseči vsakodnevni 
stereotip o Katoliški 
Cerkvi… 

 ter se imate za odraslo 
(odraslega )… 

potem se nam pridružite 

Kdaj: ob petkih ob 19h 

Kje: Ravne na Koroškem 
(župnijski dom) 
Prvo srečanje: 5. november 2021 

ob 19.00. 
Prijave in informacije:  
 
zu.ravne@rkc.si   
ali  041 388 268 (Edvard 

Vajda) 

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

DVE ŠALI za konec: 
 

 
PRED ZIMO – Sosed je naročil 
drva. Pa so ga vprašali: »Ali 

želite cepljena ali necepljena …?« 
 

ODKRITJE – »Deda, kdaj pa si ti 
spoznal babico?« vpraša vnuk. 

»Nekako deset let po tistem, ko sva 
se poročila,« je odkritosrčen dedek.. 

mailto:zu.ravne@rkc.si

