
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd (PPŽD) 

                                          od 13.novembra do 20.novembra 2022 
  

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.  

 

Ponedeljek 
    14.november     

17.00 
18.30  

L – † starši: NEŽA in  MAKSIMILJAN URANŠEK in SOR.   
D –  † MARIJA TIBAUT in umrli pri hiši                                        

 

Torek 
 15.november 

Albert Veliki, šk. 

 
17.00 
18.30  

 
L – † VLADO OTO   
D – † PETRA GROEGL – 30.dan              

Sreda  
16.november 

Marjeta Škotska 

7.30 
18.00 

  

D – ZA ZDRAVJE    / PO NAMENU iz Šentilja                                                     
Č –  † PEPCA in FRANC STOPAJNIK – obl.  

Četrtek  
17.november  

Elizabeta     

 17.00 
18.00
18.30  

ŠP – † STANISLAV POBERŽNIK - osmina  
Č – † ANIKA, VERONIKA in MIMA KOGELNIK  
D – † JOŽE BALANT in starši: MAKS in ROZALIJA     

Petek  
 18.november 

    Pos.baz.Petra  

9.00 
18.00
18.30 

Križ – † MARJAN JEREB in VERŽUNOVI   
Č – † MARIJA KOVAČIČ - osmina  
D – † JOŽE HANJŽE – 2.obl.   

Sobota  
19.november 

   

 11.00  
18.30 

Križ – V DOBER NAMEN in ZA ZDRAVJE  /krst Karine)  

D – večerna nedeljska maša: † IVAN PUŠPAN – 5.obl. in  
                                                          starši: VALENTIN in ANA  

  

Nedelja 
KRISTUS 

KRALJ 
  

20.november  

8.00 
8.00 

 
 

9.30 
 

9.30 
11.00 
11.00 

ŠT – † JOŽE KRIŽAN – r /        PO NAMENU iz Šentilja  
Č –  † CVETKA KOVAČIČ – 20.obl. 
   † starši: SIMON in ZOFIJA KOTNIK,  
                                     brat PAVEL in sestra JULKA MERIČNIK 
ŠP – † ŠTEFAN OŠLOVNIK – 6.obl. – r 
         † IVANKA NAVODNIK – r (Predniška Olga)  
D –  † VINCENCIJA ŠAJHER - osmina  
L –   † ŠTEFAN PŠENIČNIK in KLEDROVI ter pri hiši pomrli  
O – † OŽBEJ SEKOLOVNIK – 1.obl.  

 

DUHOVNA MISEL: Če je jeruzalemski tempelj doletela huda nesreča, ker so njegovi 
prebivalci počenjali zlo, potem velja, da bo podobna usoda doletela tudi vse ostale zgradbe in 
države, ki so bile postavljene na osnovi krivice, zatiranja nemočnih. 
 Zadnje nedelje v cerkvenem letu nam govorijo v silnih prispodobah o koncu sveta. Vendar je 
velika razlika, če nekdo govori samo o koncu in uničenju ali pa o dopolnitvi sveta. Jezus ne 
govori o tragičnem koncu. Človek in svet sta od Boga ustvarjena in imata svoj končni cilj pri 
Bogu.  Zato nas ne smejo vznemirjati napovedi o koncu sveta, kajti za nas veljajo Jezusove 
besede: »Vzravnajte se in dvignite glave, kajti vaše odrešenje se približuje.         /Fr.Kraner/ 

  
Glasilo izdajajo PPŽ Dravograd. Odgovarja Igor Glasenčnik, e-mail: igor.g@rkc.si  
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MISEL 33. NEDELJE 

MED LETOM 
Kajti ko smo bili pri vas, smo vam dali tole 

navodilo: kdor noče delati, naj tudi ne jé. (2 Tes 

3,10) 

V drugem berilu današnjega bogoslužja 

apostol Pavel poudarja pomen dela za 

človekovo preživljanje. Sedanjo 

ekonomsko krizo moramo vzeti zelo 

resno. Zaradi številnih vzrokov za to 

krizo je potrebno temeljito preveriti način 

globalnega ekonomskega razvoja. Jasen 

znak, ki se je pridružil tistim zelo perečim 

in dobro znanim, kot so trajanje 

nesorazmerja med bogastvom in 

revščino, pohujšanje lakote, ekološka 

kriza, je problem brezposelnosti. S tega 

vidika je strateško odločilno potrebno 

podpreti razvoj kmetijstva. Razvoj 

industrializacije je namreč večkrat 

zasenčil kmetijsko področje, ki je kljub 

novim spoznanjem in moderni tehniki 

izgubilo na pomenu, z velikimi 

posledicami tudi na kulturnem področju. 

Potrebno se mi zdi, da ponovno 

ovrednotimo kmetijstvo, ne v 

nostalgičnem smislu, temveč kot 

nepogrešljiv vir za prihodnost. 

V sedanjem ekonomskem stanju je za 

najbolj dinamične ekonomije največja 

skušnjava ta, da iščejo ugodna 

povezovanja, ki pa imajo za najbolj revne 

države lahko usodne posledice. Tako bi 

se nadaljevala skrajna revščina za 

ogromno množico mož in žena in bi se 

hkrati nepovratno izrabili viri zemlje, ki 

jo je Stvarnik zaupal človeku, ali kot 

pravi prva Mojzesova knjiga, da bi jo 

obdeloval in varoval. Poleg tega pa se 



 

opaža kljub krizi, da se v deželah z 

zgodnjo industrializacijo še vedno 

spodbuja stil življenja z nenasitno 

porabo, ki je škodljiv za okolje, kakor 

tudi za reveže. Prišel je čas, da se je 

potrebno konkretno zavzeti za 

ravnovesje med kmetijstvom, industrijo 

in javnimi službami, da bo za vse dovolj 

kruha ter dela in da bodo kot dobrine za 

vse ohranjen zrak, voda in drugi osnovni 

viri. V ta namen je najbolj pomembno 

gojiti in razširjati jasno etično zavest, ki 

bo zmožna soočiti se z najbolj 

zapletenimi izzivi današnjega časa: 

vzgajati se za bolj razumno in odgovorno 

porabo, spodbujati osebno odgovornost 

skupaj s socialno razsežnostjo za 

kmetijske dejavnosti, utemeljene na 

trajnih vrednotah, kot so gostoljubnost, 

solidarnost in marljivo delo.  Povzeto po: Benedikt XVI. 

 

 

TEDEN ZAPOROV 

V tednu od 13. do 19. novembra 

2022 bomo tudi letos obhajali teden 

zaporov. Vsako leto ga pripravimo v 

okviru Katoliške cerkve in tudi drugih 

kršc ̌anskih cerkva ter skupnosti. 

Namen tedna zaporov je, da bi se 

kristjani v večji meri zavedali potreb 

vseh, ki se jih dotika beseda zapor. 

Naslov letošnjega tedna zaporov je 

Hvala za. Težko pa je biti hvaležen, 

poc ̌astiti Boga, ko se življenje zdi 

brezupno, osamljeno ali nepravično. Z 

izrazom hvaležnosti za male stvari 

vendarle spoznamo, da so te dejansko 

velike – nov dan, ki nam prinaša novo 

priložnost, druz ̌ina, prijatelji, zrak, ki 

ga dihamo, streha nad glavo, hrana, 

prijaznost neznanca, celo zvestoba 

domac ̌e živali. Hvaležnost nas vodi 

tudi v stanovitnost, h kateri nas vabi 

Kristus, da se nam vsakdanje življenje 

ne bi zdelo samoumevno in ne bi tekali 

brezglavo sem ter tja. Z vprašanjem, za 

kaj sem tukaj in zdaj hvalez ̌en, se lahko 

usidram v dani trenutek in ohranjam 

pripravljenost, osredotoc ̌enost in 

odkrivam modrost, kaj je smiselno in 

kaj me napolnjuje. Komu in skupaj s 

kom sem lahko hvaležen, s kom lahko 

to hvaležnost delim in jo širim?  

Molite z nami vsak dan tedna zaporov, 

ko letos potujemo skozi sovražnost, 

stigmo in obup, ko se premikamo 

proti upanju, hvaležnih src za vse, kar 

je pred nami.  
Robert Friškovec, 

zaporniški vikar 
  

To se je zgodilo v Franciji nekemu 
Angležu, ki je bil popolnoma pijan. 
Francoski policaj je ustavil njegov avto in 
ga vprašal, ali je kaj pil. S težavo je Anglež 
priznal, da je pil ves dan, saj se mu je hči 
poročila s Francozom- pil je šampanjec, 
nekaj steklenic vina in na koncu še nekaj 
kozarčkov konjaka. 



 

Popolnoma vznemirjen je policaj ponudil 
Angležu alkotest in ga vprašal, če ve, da je 
po francoskih zakonih sedaj aretiran. 
Anglež pa mu je odgovoril: "Ne, ne vem. 
Toda ali vi veste, da je to angleški avto in, 
da je voznik moja žena - na nasprotni 
strani!" …..ha,ha…hik… /na zdravje/ 

 

    OZNANILA 

 KULTURNO DRUŠTVO MOHORJAN – 
OBČINA PREVALJE - ŽUPNIJA PREVALJE 

VLJUDNO VABIMO NA PREDAVANJE 

DR. ALEŠ MAVER 
OB OBLETNICAH  

ŠTIRIH VELIKANOV SLOVENSTVA 
 

ANTON MARTIN SLOMŠEK 
              (1800 – 1862) - 160 OBLETNICA SMRTI 

MATIJA MAJAR ZILJSKI 
( 1809 – 1892) - 130 OBLETNICA SMRTI 

DR. ANTON  KOROŠEC 
( 1872 – 1940) - 150. OBLETNICA ROJSTVA 

DR. LAMBERT ERLIH  
( 1878 – 1942) -  80 OBLETNICA SMRTI 
DRUŽBENI DOM PREVALJE – knjižnica 

torek, 15. november 2022 ob 18. uri 
vljudno vabljeni - prost vstop 

 

 

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. 

 

Ob pogrebu + STANISLAVA 
POBERŽNIK-a iz Bukovske vasi je 

darovala za sveto mašo:  
sestra Angela z otroci in družinami; 

Zbrani darovi pri maši: 207 €.  
 

Hvala vsem za svete maše in darove za farno 
dvorano. 

 

Dogodki pred nami: 

•  od 21. do 27.11., teden Karitas;  

•  torek, 22. 11. maša in praznovanje                 

           cerkvenih pevcev ob godu sv.Cecilije 

•  nedelja, 27. 11., začetek adventnega časa 

in nedelja Karitas 

•  nedelja, 27. 11. ob 12.00 - adventni pohod 

v samostan St.Pavel  
 

Šala za konec – nasmejmo se 

TOBAK – Babica vnuku: »Luka, pusti že 
vendar cigarete! Kadilci ne dosežejo 

starosti!« »Ni res, babica, dedek kadi ko 
Turek, pa je star osemdeset let!«  
»Ja, če ne bi kadil, bi jih imel že 

devetdeset!«      


