
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd (PPŽD) 

                                          od 6.novembra do 13.novembra 2022 
  

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            

 

Ponedeljek 
    7.november     

18.00 
18.30  

Č – † HANCOVI 
Vič –  † KREVHOVI in DAMJAN JAMNIK – 14.obl.                                       

 

Torek 
 8.november 

9.00 
18.30  

DSČ – † BOJNECOVI      
D – † MATILDA URIH            

Sreda  
9.november 

Pos.Lateran.baz  

7.30 
9.30 

  

D – v čast Srcu Jezusovemu za ZDRAVJE                                                        
Č – rekolekcija dek.duh.: † duhovniki (Janez Krašovec) 
Popoldan pogreb duh. biseromašnika Franca Matjaža v Vuzenici    

Četrtek  
10.november  
Leon Veliki, pp   

 17.00 
18.00
18.30  

ŠP – † LJUDMILA ŽVIKART - osmina  
Č – † EMA BENKO 
D – † DANICA SKUTNIK , po maši srečanje bralcev bož.besede iz PPŽD   

Petek  
 11.november 
  Martin, škof    

9.00 
18.00
18.30 

Križ – † mama MARIJA in JOŽE KADIŠ  
Č – † JOŽE KRAMER, MARICA in JAKA GOLJAT in vsi ZABERČNIKOVI 
D – † BORIS GREBENC – 3.obl. in starši – družinski verouk Dravograd  

Sobota  
12.november 
Jozafat, muč.   

 18.00  
17.30
18.30 

Č – † ANA JELENOVEC  
Dravograd - ministrantske vaje /vabljeni tudi iz ostalih PP župnij Dravograda/  
D – večerna nedeljska maša: † MIHAELA TOVORNIK                                                                   

  

33. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  

13.november  

 
8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
 

11.15  

Nedelja zakonskih jubilantov za naše PPŽ Dravograd 
ŠP – zahvalna: † IRENA VOGLIČ in rajni REPASOVI 
Č –  † FERKOVI in VRHOVNIKOVI   
ŠT – zahvalna: † FRANČIŠKA in LJUDMILA BARTH 
D – zakonski jubilanti: † BRANKO SKRUBE in ANKA STOPAJNIK – obl.  
L – Martinova nedelja: † starši: BOGOMIR in MARIJA KNEZ,  
                                              brat PAVEL in pri hiši pomrli           
O – † JOŽE OČKO – 1.obl.     
/v Dravogradu ob 9.30 sprejem dveh novih ministrantk/ 

 

DUHOVNA MISEL: S smrtjo zemeljskega življenja ni vsega konec, ampak da nas čaka 
večno življenje pri Bogu. Smo v mesecu novembru, ki ga ponekod v germanskih deželah 
imenujejo mesec minljivosti ali celo smrti. 

Kristjani  vsako nedeljo obhajamo spomin tistega dne, ko je Jezus vstal od mrtvih.  
Bistveni temelj naše vere in upanja pravi, da Bog ni Bog mrtvih ampak živih, da je življenje 
močnejše od smrti.  

Nam, kristjanom,  ni potrebno izrivati misli na smrt v podzavest. Res je smrt konec 
našega zemeljskega življenja, toda hkrati je tudi nov začetek v onostranstvu.  

To velja za nas vse, ki še živimo, kakor tudi za naše pokojne, ki se jih  še posebej 
spominjamo  pri vsaki sv. sveti maši .                                  /Fr.Kraner/ 

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



Številka 45    6.november 2022 
 

    HVALA ZA VSE 
 

Gospod, zahvaljujem se ti  

za vse svoje življenje, 

za luči in sence, za veselje in žalost,  

saj potrebujem vse. 
 

Zahvaljujem se za sonce,  

prav tako tudi za dež:  

sonce me lepo ogreje,  

dež me prijetno osveži. 
 

Zahvaljujem se za pohvalo,  

enako pa tudi za grajo:  

pohvala me spodbudi, okrepi,  

graja pa me modro pouči. 
 

Zahvaljujem se za zdravje,  

pa tudi za kakšno bolezen:  

zdravje mi omogoča, da delam,  

v bolezni pa čutim svojo 

nemoč. 
 

Zahvaljujem se za 

občestvo,  

toda tudi za tiho samoto: 

občestvo mi podarja ljudi, 

v samoti pa si z menoj Ti.     
Reinhold Abeln 

 
 Ob Zahvalni nedelji 

moramo biti vsi mi še 

posebej globoko 

hvaležni Bogu, da so 

naši vrtovi in polja 

dobro obrodila, kljub  

 

suši, ki je pestila našo zemljo.  

Ta nedelja naj bo začetek spodbude za 

oživitev poglobljene in žive molitve, 

še posebej rožnega venca, za različne 

potrebe našega in skupnega življenja 

v družinah, družbi in župniji. Samo z 

molitvijo ostajamo kristjani živi in 

zato je molitev potrebna za nas, da 

smo živi in tako vzdržujemo živ 

odnos z Bogom in med seboj. Z 

molitvijo dobimo živo moč za naše 

vsakdanje življenje.     /župnik Igor/ 
 

 

                                                                 zamisel in foto: Igor



 

  MISEL ZA NEDELJO 
Današnjo evangelijsko, pripoved s 

katero nam postreže Luka, si lahko kar 

živo predstavljamo. Še toliko bolj, če se 

miselno prestavimo v tisti čas. Ob 

sobotah zvečer je bilo v templju še 

posebej živahno. Zbirali so se učenjaki 

tistega časa. Iskali so odgovore. 

Odpirale so se številne debate. A dejstvo 

je, da so bili prisotni mnogi, ki niso bili 

enakih misli in prepričanj: farizeji, 

saduceji … in v tokratnem odlomku 

seveda tudi Jezus. Prepričanje saducejev 

je temeljilo na 5 Mojzesovih knjigah in 

tega nauka so se striktno držali. Zanje je 

značilno tudi to, da niso verjeli v 

posmrtno življenje. Kar ni bilo zapisano 

v peteroknjižju, zanje ni bilo merodajno. 

Ta večer s provokativnimi vprašanji ne 

stopajo pred druge Jude, temveč prav 

pred Jezusa, ki je veljal za novega 

preroka v mestu. Provokacija temu 

Galilejcu se skrivala v drobni »uganki« 

o ženi in več možeh, s katerimi je bila 

poročena v času življenja.  

Se je tudi tebi že kdaj zgodilo, da ti je 

kdo zastavil vprašanje zgolj kot 

provokacijo? 

Situacija je 

namreč 

primerljiva z 

našim 

vsakdanom. 

Nekatere 

odgovor 

pravzaprav sploh 

ne zanima in je 

vprašanje 

namenjeno samo 

temu, da preizkuša tvoje prepričanje ali 

da te pripravi do prepira. Jezus je v 

njihovi »uganki« zaznal provokacijo, a 

je bil mojster odgovorov. Vedel je, da 

njih sam odgovor ne zanima, saj v 

vstajenje sploh ne verjamejo. Nikjer ni 

zapisano ali jih je s svojim odgovorom 

prepričal, a vendarle jim je dal misliti. 

Daje misliti tudi nam. In dejstvo je, da 

to, kar izvira iz tega večernega srečanja 

v templju, je, da torej obstaja življenje, 

ki pa bo popolnoma drugačno od tega, 

ki ga živimo tukaj. Da je bil Jezus še 

bolj provokativen, v komunikaciji s 

Saduceji utemelji svojo razlago in 

uporabi celo primer prav iz dela Svetega 

pisma, ki pa ga oni sami poznajo in 

»priznavajo«.  

Bog je Bog živih. Takoj se odpira želja 

po racionalni razlagi nebes. Kako bo 

tam? Na kak način? Gospod, namesto 

jasnih odgovorov morda potrebujemo 

več vere. Bog živih živi v nas! Daj nam 

vere pa tudi moči, da se tudi sami 

znajdemo v provokacijah našega časa. 
  

Povzeto po: R. L. Hyde  
 

 

 

 

 

Foto: internet 



 

OZNANILA 

/akcija v Dravogradu/ MOLITEV ZA 

RAJNE – Nekoliko manj cvetja – kakšna 

sveča manj – Več molitve  

V akciji je sodelovalo nekaj 
posameznikov. Zbrali smo 320 € za 
obnovo našega oltarja Sv.Ignacija. Bog 
povrni. 
 

ZAKONSKI JUBILANTI 
Še prosimo za pravočasne prijave na 
obletnice porok – jubilanti. V nedeljo 

13.novembra ob 9.30 uri v 
DRAVOGRADU. V primeru premalo 

prijav, skupnega kosila ne bo! 
Prijavljenih je šele 5 parov. 

 

Pomembno sporočilo: 
NAMENITEV DELA DOHODNINE ŽUPNIJI  
Uredba o namenitvi dela dohodnine za 
donacije (Uradni list RS, št. 155/2021, z 
dne 29. 9. 2021) je že za leto 2021 
ponovno uvedla možnost, da 1 % 
dohodnine ljudje namenijo posameznim 
sestavnim delom Katoliške cerkve, 
namesto prejšnje ureditve, ki je to 
dovolila nameniti le Katoliški cerkvi 
(Slovenski škofovski konferenci) kot 
celoti. Zato predlagam, da vsi, ki čutite z 
svojo župnijo, ki tega še niste storili, da 
podpišete izjavo o namenitvi dela 
dohodnine svoji župniji. Tako izpolnjeno 
izjavo bomo osebno odnesli na FURS ali 
pa jo oddate župniku, ki bo to storil 
namesto vas. Rok za oddajo izjav je 31. 
december. Hvala vsem, ki boste to letos 
izkoristili. Lansko leto je to storila zgolj 
ena faranka v Dravogradu. HVALA. 
Liste za podpis zahteve dobite pri župniku 

v pisarni ali po maši v cerkvi. 
 

 

CENJENI CERKVENI PEVCI 
Bliža se praznovanje svete Cecilije spet v 
normalnih okoliščinah. Vaša zvestoba je v 
vsaki župniji zelo dragocena. Lepo je, da 
se povezujete med seboj. K temu nas 
bodo vedno bolj klicale razmere. Iz vseh 
pastoralno povezanih župnij Dravograd se 
letos skupaj dobimo na praznovanju sv. 
Cecilije na njen god 22.novembra pri sveti 
maši ob 18.30 v Dravogradu. Vabljeni.  
------------------------------------------------------ 
Mladi iz vse Evrope se bodo zbrali že na 45. 
novoletnem taizejskem srečanju, ki bo letos v 

Rostocku (Nemčija), od 28. 12. 2022 do 1. 1. 

2023. Več informacij najdete na spletni 

strani https://katoliskamladina.si/. 

  

Prihodnje leto bo v Lizboni od 1. do 6. avgusta 
Svetovni dan mladih. Pridruži se slovenski 
skupini na srečanju mladih z vsega sveta s 

papežem Frančiškom.  

Prijavite se lahko do konca oktobra 2022!  
Ob pogrebu + LJUDMILE ŽVIKART 
iz Meže so darovali za sveto mašo:  
sin Tone z družino, vnukinja Petra z 
druž.; vnukinja Lilijana z druž.; sestra 
Štefka; Borovšnikovi (Mojca); hčerka 

Anica; hčerka Marina z družino, 
Martinovič Pavla, sosedje iz Meže; 

Zbrani darovi pri maši: 181 €.  
 

Hvala vsem za svete maše in darove za farno 
dvorano. 

 

Šala za konec – nasmejmo se 

KJE – Otroci so sami doma. Oglasi 
se zvonec pri vhodnih vratih. Odpre 

najmlajši otrok.  
»Kje je mama?« vpraša tujec. Otrok 

odgovori: »Na pokopališču.«  
»In kje ata?« ga zanima. »Je šel po 

gobe,« odgovori najmlajši.    


