
MAŠNI NAMENI  od  31.oktobra do 7.novembra 2021 
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. 
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    

 

Ponedeljek 
1.november 

 
VSI 

SVETI 

8.00 
8.00 

 
 

9.30 
9.30 

11.00 
 

11.00 
14.00 
17.00 

 
18.00 

Č – † BOLKOVI in STOPARJEVI   
ŠT – † DANILO TRETJAK in ČUBIJEVI 
        † VINKO NAGLIČ – 11.obl. in MARTIN KOTNIK, AMALIJA,  
      sin MARTIN in hčerka BERTA, molitve za rajne v cerkvi (blagoslov grobov) 
ŠP – † VIKTOR OŠLOVNIK, molitve za rajne v cerkvi (blagoslov grobov) 
D – † BERTA PODERŽAN 

L – † MIRAN ŠPEGU in PAVLA PŠENIČNIK, umrli pri hiši, molitve za rajne v  

                                                                                       cerkvi (blagoslov grobov) 

O – † EGIDIJ SREBNIK in POGAČEVI,molitve za rajne v cerkvi (blagoslov grob.) 

Č – ZA FARANE, molitve za rajne v cerkvi (blagoslov grobov) 
Molitve treh rožnih vencev za rajne po družinah in v cerkvah Črneče, 
Libeliče, Dravograd 
D –  † FERDO PEŠL         

Torek 
2. november 

VERNIH DUŠ 
DAN  

 11.00 
16.00 
17.00
18.00
18.30 

O – † ANTONIJA BOŽIČ in STOSLOVI 
L – † ELIZABETA JEVŠEK 
ŠT – † DUŠAN ŽVIKART – 3.obl. 
Č – † MARICA KOGELNIK 
D – po namenu Sv.očeta, za pozabljene rajne (dve maši zapovrtjo)         

Sreda 
3.november  

Viktorin Ptujski 

7.30 
18.00  

D – za ZDRAVJE in uspešno operacijo     
Č – † STANKO KOROŠ  

Četrtek 
4.november 

Karel Boromejski 

 

18.00
18.30 

 

Č – † KROTMAJERJEVI in MATIČKOVI   
D – † GABRIJELA PUŠNIK – 1.obl.   

Petek 
5.november  
Zaharija in 
Elizabeta 

 
9.00 

18.30 

 
Križ – v ZAHVALO in dober namen       
D – V čast Sv.Roku in Boštjanu za prenehanje epidemije  

po maši srečanje članov DRANEVA v Dravogradu  
Sobota 

6. november  
 Lenart, opat 

9.30 
11.00 
18.30  

Vič – † FERDO GNAMUŠ  
L – ZA ZDRAVJE in DOBER NAMEN /krst Rebeke/ 
D – večerna nedeljska maša: † MARIJA KLANČNIK 

32.  
NEDELJA  

MED LETOM 
 

7.november 

    

8.00 
8.00 
9.30 

  9.30 
11.00 
11.00 

Č – zahvalna nedelja - † IVAN ČREŠNIK in JULIJANO POŠEK  
ŠT – zahvalna nedelja- ŽIVI IN RAJNI DOBROTNIKI CERKVE   
Ožbolt – zahvalna nedelja: † TILEN BOŽIČ  
D – † FELIKS ŽLOF 

L – zahvalna nedelja- † MARIJA in IVAN KAUŠEK ter LENKA PRIMOŽIČ    
O – † PAVEL MORI     

      
 

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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V Cerkvi v Sloveniji danes na zadnjo 
nedeljo v oktobru obhajamo 
žegnanjsko nedeljo. 
Vsaka posvečena cerkev (župnijska in 

podružnična) kot svoj lastni slovesni 
praznik praznuje obletnico 
posvetitve, slovesni praznik zavetnika 
in godove tistih svetnikov ali blaženih, 
katerih posmrtni ostanki so shranjeni 
ali pokopani v cerkvi. Praznično 
opravilo ob takem prazniku sta maša 
in molitveno bogoslužje. 

Posvečena cerkev obhaja pravo 
obletnico posvetitve na sam dan 
posvetitve oz. na nedeljo prej ali 
pozneje, če je to ena izmed navadnih 
nedelj. Obletnica posvetitve cerkve se 
sicer obhaja na najbližji dan, ki ni 
praznik ali slovesni praznik. Tiste 

cerkve, ki obletnice posvetitve (več) ne 
poznajo, obhajajo obletnico 
posvetitve v nedeljo pred praznikom 
vseh svetih, torej na žegnanjsko 
nedeljo. Ker skoraj za nobeno našo 
cerkev ne vemo leto in dan 
posvetitve, obhajamo to nedeljo 
praznik žegnanjske nedelje v vseh 
župnijah pastoralno povezanih župnij 
Dravograd. Pridite – slavimo 
Gospoda.   

 
 

 
»Videl sem veliko množico iz 
različnih narodov, ljudstev in 
jezikov, ki je nihče ni mogel 
prešteti!« Tako je zapisal apostol 
Janez. To je množica tistih ljudi, ki 
je ta svet naredila lepši. V svojem 
življenju so svetniki prinesli veliko 
svetlobe in dobrote v ta svet. Po 
njihovem življenju se je razodela 
resnična Božja ljubezen in dobrota. 
Prosimo Boga, da bi se tudi naša 

življenjska pot nekoč končala pri 

Njem v večnosti. 
  

   

   



 

Ljubezen do bližnjega naj bi bila 

enaka kot ljubezen do samega sebe. 

To pomeni, da bi bližnjega morali 

sprejeti prav takšnega, kot je on sam, 

pritrditi njegovemu bivanju ter v sebi 

priznati, da je na isti način kot jaz tudi 

on od Boga zaželen in ustvarjen. Tudi 

ljubezen do bližnjega je priznanje 

Božje stvariteljske volje. Zapoved 

ljubezni do bližnjega ima tudi 

on ter je poklican da jo izraža. 

Imava iste korenine in isto 

prihodnost in zato tudi isto 

dostojanstvo. Oba sva dar 

Božje ljubezni. 

Med posameznimi ljudmi je 

sicer nešteto razlik. Zapoved 

ljubezni jih ne želi izenačiti, 

vendar izhaja iz misli, da so 

vse razlike drugotnega 

pomena, da so v osnovi vsi ljudje na 

istem nivoju, da so v enakem 

položaju, enakovredni med seboj in 

imajo isto dostojanstvo. Zahteva, da 

spoštujemo vsakega človeka od 

prvega do zadnjega trenutka 

njegovega življenja v njegovem 

človeškem dostojanstvu, da mu 

dovolimo enake pogoje za uveljavitev 

ter da mu po svojih močeh pomagamo 

k človeka vrednemu življenju. Ne 

smemo ga na noben način izrabiti v 

svojo korist.  

Različni darovi in različne naloge, po 

katerih se ljudje razlikujemo med 

seboj, so usmerjeni v različne službe v 

skupnosti. Zlorabljamo jih, če nam 

postanejo izhodišče za domišljavost, 

prevzetnost in izkoriščanje bližnjih. 

Ljubezen do Boga in ljubezen do 

bližnjega na enak način zahtevata, da 

smo dejavni in da osebno stopimo v 

odnos. Nobene izmed njiju namreč ni 

mogoče zamenjati z nečim 

»neosebnim«. Je pa dejstvo, da je 

ljubezen do bližnjega pravzaprav 

obenem tudi pritrditev Božji ljubezni, 

odnosu z Bogom. 
 

Po: K. Stock, Jezus – veselo oznanilo 

 

 
Usmiljeni Oče,tvoj Sin se je rodil, da bi nas 

odrešil. Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo 

zaradi epidemije, zdravje, potrpežljivost in 

moč.V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove 

svojce,nam pa odpri oči za vsako stisko in 

daj,da bomo trpečim pomagali z dejanji. 

Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah 

doživljamo tvojo bližino. Podpiraj 

zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za 

bolnike. Prosimo te, naj bodo cepiva in 

zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo. 

Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z 

boleznijo, nakloni večno veselje, njihovim 

svojcem pa tolažbo vere in pogum. 

Prosimo te, naj epidemija preneha, 

da bomo mogli živeti v miru in blaginji. 
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

Sveti Rok in Boštjan – prosita za nas 

Sveta Devica Marija – prosi za nas.  
 



 

Začasno je prepovedano zbiranje 
(druženje) več kot 50 ljudi. 
Zbiranje ljudi je dovoljeno 
skupini oseb, če gre za ožje 
družinske člane ali člane 
skupnega gospodinjstva ob 
upoštevanju omejitev. 

Zato v naših pastoralno 

povezanih župnijah Dravograd 

NE BOMO IMELI SKUPNIH 

MOLITEV NA POKOPALIŠČIH.  

Napovedane svete maše se bodo 
darovale v cerkvah, po maši bo v 
cerkvi molitev za rajne (posebej za tiste 

umrle v zadnjem letu), skupne molitve na 
grobovih pa ne bo.  
Župnik bo grobove po teh 
molitvah blagoslovil in pokropil. 

Na razpolago pa bodo posebne 

podobice s priporočeno molitvijo 

za rajne, ki jih boste prejeli po 

maši,  

v Dravogradu pa bodo na 

pokopališču na razpolago pri 

mrliški vežici od 12.00 ure dalje.  

Hvala za razumevanje. 

Drugo nedeljo v novembru 

( ) bomo obhajali nedeljo 

ZAKONSKIH JUBILANTOV. Vabljeni vsi, ki 
praznujete okroglo obletnico, 
(10,20,25,30,40 in 50 ter 55 let) skupnega 
zakona. Pri sveti maši, ki bo tokrat  

boste 

obnovili zakonske zaobljube in prejeli 
posebni blagoslov. Skupnega druženja žal 
letos ne bo! 'Da bo le maša', so rekli 
nekateri in prav je tako! Prijavite se! 

 
Ob pogrebu + BRANKA SKRUBE-ja 
iz Dravograda so darovali za sveto 

mašo: sestrična Ivica z družino, 
družina Kladnik, družina Pavlović, 
Janez Plazovnik z družino, družina 
Kovačec iz MB, Gajevski, Marjan 

Plešej – 2 maši, Marko Čas in domači 
Hvala vsem za svete maše 

 

Ob pogrebu + BERTE PODERŽAN iz 
Dravograda so darovali za sveto mašo: 
Urška Travar – 2. maši, družina Mrzel, 
Rozmanovi, mož Herbert in sin Simon; 
                    Hvala vsem za svete maše 
 

Župnijska Karitas Šentjanž vabi tudi letos 
k darovanju sadov zemlje in druge 
darove za vse, ki to pomoč potrebujejo. 
Dvignite vrečke, da vanjo lahko 
darujete, kar vam je narava po božji 
dobroti obrodila dobrega. Bog povrni!!! 

 

ZDRAVNIK – Zdravnik gre čez 

pokopališče in sreča enega izmed 

svojih pacientov: »Pozdravljeni, 

gospod doktor. Ali delate inventuro?«  


