
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd (PPŽD) 

                                          od 30 oktobra do 6.novembra 2022 
  

31. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  
30. oktober  

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

 
11.00 

 
11.00  

ŠT – † MARIJA in KAREL CESAR   
Č – † PEPI EPŠEK  
ŠP – † ALOJZ in ERIKA RAVLAN     
D –  † MARIJA KALIŠNIK – 1.obl. – krstna nedelja  
       † IVANKA JAVORNIK – obl.  
Magdalena – ZA RAJNE DOBROTNIKE vseh dravog. cerkva in župnije 
                      † KATARINA TRATNIK – 40.obl.      
L – † KAREL in HELENA PUŠNIK           

 

Ponedeljek 
31.oktober     

18.00 
18.30  

Č – PO NAMENU 
D –  † VINKO DOLINŠEK in SOR.                                      

 

Torek 

1.november 

 
VSI 

SVETI 

8.00 
8.00 

 
 

9.30 
9.30 

11.00 
11.00 
13.15 
14.00 
14.00
17.00 
18.00 

Č – † starši in sorodniki ROZMAN    
ŠT – † DANILO TRETJAK in ČUBIJEVI - molitve za rajne blag. grobov  

        †VINKO NAGLIČ – 12.obl. in MARTIN KOTNIK, AMALIJA,  
           sin MARTIN in hčerka BERTA / † MARIJA in KAREL RAMŠAK  
ŠP – † VIKTOR OŠLOVNIK - molitve za rajne v cerkvi (blagoslov grobov) 
D – † MARIJA KALIŠNIK – 1.obl.   
L – † MIRAN ŠPEGU - molitve za rajne v cerkvi  in blagoslov grobov 

O – † ANTON MATIČKO -15.obl. - molitve za rajne v cerkvi in blagoslov grobov 

Č – molitev pri vežici v Črnečah 
D – molitve na pokopališču Dravograd in blagoslov grobov 
Č – ZA ŽUPLJANE in vse ožje sodelavce - molitve za rajne in blagoslov grobov 
Molitve treh rožnih vencev za rajne v cerkvi in nato takoj maša   
D –  VSI V ZADNJEM LETU UMRLI V DRAVOGRADU           

Sreda  
2.november 

VERNE DUŠE   

11.00
17.00  
18.00 
18.30 

O – † JOŽE OČKO in IVANKA 
L –  † VLADO OTTO 
Č – † HAŽIJEVI 
D – † IVANKA JAVORNIK                                                      

Četrtek  
3.november  

Viktorin Ptujski  

 17.00 
18.30  

L – † AMALIJA PRIMOŽIČ  
D – † IVAN KOLAR – 1.obl.  

Petek  
 4.november 

Karel, škof     

9.00 
 18.30 

Križ – † EMERIK HANC   
D – † GABRIJELA PUŠNIK – 2.obl.  

Sobota  
5.november 

Starša Jan.Krstn   

17.00
18.00  
18.30 

ŠT – † DUŠAN ŽVIKART – 4.obl. in EDO ŽVIKART – r  
Č – † CVETKA PREGLAU – 9.obl.    
D – večerna nedeljska maša: † MARIJA PEČNIK – 30.obl. - r                                                 

  

32. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  
6.november  
Lenart, opat 

 
8.00 
8.00 
9.30 

 
9.30 

11.00 
11.00  

Zahvalna nedelja v Črnečah, Libeličah, pri Ožboltu, pri Jedrti 
Jedrt – zahvalna: † MARIJA PRIKERŽNIK – 2.obl., IVAN ter sin VINKO     
Č – zahvalna: † ENCIJEVI in sorodniki   
Ožbolt – zahvalna: † MARIJA NAVODNIK 
                            † GUNTHER BRUDER – 10.obl.  
D – † ANTON BREG  
Vič – god sv.Lenarta: † FERDO GNAMUŠ – krstno slavje /Sofia in Neli/       
L – zahvalna: † HELENA PUŠNIK            

 

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



Številka 44    30.oktober 2022 
 

     

VSI SVETI in VERNIH DUŠ DAN 
''KO OČI SE STEMNIJO,  

BOŽJE SLEDI ZAŽARIJO…'' 
 

Če lahko veruješ, da je Bog, ki te 
ima rad, ne samo v življenju, še 
veliko bolj po smrti – potem ti 
smrt pomeni le tole: kot otrok 
najdeš pot domov k Očetu, v 
deželo, kjer je 
vse dobro in 
kjer se 
življenje šele 
začenja v 
večnem 
SEDAJ.  
Žalovanje je 
precej 
drugačno, če 
znaš pogledati 
'tja čez', če s 
smrtjo ni zate 
konec vsega,  

 
ampak je smrt samo prehod v 
neko drugačno bivanje. Ko 
gledaš ljudi ki žalujejo, dobiš 
občutek, da zna le malo ljudi 
pogledati 'tja čez'.  
Zato: le poglej tja čez, o 
sodoben kristjan, kjer sreča čaka 
te - On.      /foto Igor/  Grobnica Zichyevih v Beltincih  



 

PRAZNIK ŽIVLJENJA 
November, listopad, proži puščico 
naravnost v sredico: k prazniku vseh 
svetih. Torej k svetnikom! Zakaj 
klavrno povešamo oči h grobovom in 
se ogrinjamo v črnino? Nekaj je 
narobe s takim pojmovanjem 
praznika. Tudi dan vernih duš 
prižiga luč, sveče pa na grob 
prinašamo s kepo v grlu. 
Kako da se ne izkopljemo iz 
tega nekrščanskega občutja? 
Menda ni tudi zanj kriv 
janzenizem, očitna verska 
zmota, obsojena od Cerkve! 
Pokojni so vendar dosegli 
svoj pokoj, svoj mir! Treba je 
prebrati pretresljivo 
Gradnikovo pesem Mrtvi 
vojak v tujini. V zemlji da ni 
razlike v »hrepenenju trav in 
trepetlike«; tam »vse prešinja iskra 
božja, ki so drug pri drugem brez 
orožja«. Živi se brez potrebe 
obžiramo, gojimo zamere, težko ali pa 
sploh ne odpuščamo. »Tako boš živel, 
kot živiš, le malo globlje /…/, a 
vendarle dovolj globoko, da ne 
dosežeš več teh trav s to svojo roko«. 
Čemu neki se potem za življenja 
razpihujemo drug nad drugim, in to 
kristjani! Listopad nam s slovenskim 
imenom namigne, da gre leto h koncu; 
v prenesenem pomenu tudi vsako 
življenje. Obenem Cerkev zagotavlja 
upanje! Na koledarju umeščeni dan 
vseh svetih ni nikakršen dan mrtvih, 

ampak je to praznik večnega življenja 
po koncu naših življenjskih poti, hitrih 
cest in sanjavih stezic. Kakšen 
optimizem! Ena sama luč. Kakor 
svetopisemski ogenj iz stare zaveze, ki 
ni ugasnil! Greje verne duše tostran in 
onstran mejne črte naših dni.                                               
B. Golob  

KAKO BOMO PRAZNOVALI PRAZNIK 
VSEH SVETIH? 

 

PRAZNIK VSEH SVETIH: V torek 
1.novembra je praznik vseh svetih. Na 
sam praznik bodo svete maše po 
razporedu (glej oznanila). Ob 14.00 
bodo molitve na pokopališču 
Dravograd in nato blagoslov grobov. 
Kako pa drugod? /glej razpored po župnijah/ 
 

/akcija v Dravogradu/ MOLITEV ZA 

RAJNE – Nekoliko manj cvetja – kakšna 

sveča manj – Več molitve  

Vzemite listek, na katerega napišite ime 
rajnega, za katerega želite da v novembru 
molimo, posebej pa na praznik vseh 
svetih ob 17.00 v Dravogradu. Dodajte 
prostovoljni dar v nabiralnik - za obnovo 
oltarja Sv. Ignacija. (najbolje v kuverto) 



 

MOLIMO ZA SVETNIKE 
Gospod, nujno potrebujemo 
svetnike! 
Nobena uredba in noben 
ukrep, noben narod in nobena 
kultura ne more obstati, 
če ga v ozadju ne podpira moralno 
zadržanje, ki ga prinaša samo 
notranje spreobrnjenje. In to 
globoko spremenjenje našega 
življenja nam morejo prinesti edino 
svetniki - ljudje, ki so prišli tebi 
prav blizu. 
Gospod, podeli nam jih, podeli nam 
jih, da bo tudi naš narod stal blizu 
tebe, da bo živel iz tvoje 
bližine! Svetost je naše življenjsko 
vprašanje. 
Če bomo imeli dovolj ljudi,  
ki se Tebi, našemu Bogu, tako 
prepustijo, da jih popolnoma 
preustvariš in narediš za orodje 
svoje milosti in slave, bomo čutili, 
da je naš narod v tvojem varstvu. 
Gospod, nisi nam dal nobenih 
kalupov za svetost. Tvoja Cerkev 
časti  svete berače in kralje in 
duhovnike, svete vojake in 
zakonske žene in delavce, svete 
kmete in otroke in redovnice. Vsak 
je bil drugačen, imel je drugačne 
milosti in drugačne slabosti. 
Vsem je bilo skupno samo eno; 
njihova popolna predanost iz 
ljubezni. Gospod, nauči nas te 
ljubezni! Kajti živimo v času, ko 
govorjenje in pisanje 
strokovnjakov in časnikarjev ne 
zadošča več, da bi postale 
razumljive in žive nujno potrebne 

resnice,  ki morejo rešiti in 
obvarovati naš narod. V takem času 
mora ljubezen svetnikov, njihovo 
delo in njihovo trpljenje ustvarjati 
novo abecedo, ki razodeva tvojo 
resnico.  
Gospod, zaradi desetih pravičnih  si 
bil pripravljen prizanesti Sodomi in 
Gomori. Nisi jih našel. Koliko 
svetnikov bi bilo potrebnih, da bi 
prizanesel našemu narodu? 
Mogoče manjka samo eden? 
Gospod, ali manjkam jaz?   Paul Roth 

 

 OZNANILA 
 

VABILO NA ROMANJE. Še vedno vabimo 
na romanje na Brezje in Hiša kruha pri 
Uršulinkah v Škofji Loki v soboto 
5.novembra. Odhod ob 7.00 iz Šentjanža 
(izpred pošte). Cena 32 €.  
Kontakt prijave: 041 440 036 - Bernarda. 
  

ZAKONSKI JUBILANTI 
Prosimo ponovno za prijave na 

obletnico poroke v nedeljo 
13.novembra ob 9.30 uri v 

DRAVOGRADU. V primeru premalo 
prijav, skupnega kosila ne bo! 

 

Naši mladi animatorji in nekateri odrasli 
odhajajo v četrtek v Medžugorje. Pospremimo 
jih z molitvijo, da jim bo romanje v duhovni 
blagor. 

 

Družinska PRATIKA je že na razpolago. Cena 
enaka kot lani 6,90 €. Kupite lahko tudi 
Marijanski koledar. Cena 3 €.  

 

Šala za konec – nasmejmo se 

NASLEDNJA – Na porokah so me v klopi 
vedno suvali s komolci: »Ti si naslednja!« To 
mi je šlo strašno na živce. Nehali so šele 
tedaj, ko sem začela delati enako njim na  
pogrebih.  
  


