
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd (PPŽD) 

                                          od 20.novembra do 27.novembra 2022 
  

Nedelja 
KRISTUS 

KRALJ 
  

20.november  

8.00 
8.00 

 
 

9.30 
 

9.30 
11.00 
11.00 

ŠT – † JOŽE KRIŽAN –  / II. 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  /krstna nedelja/ 
         † IVANKA NAVODNIK – r (Predniška Olga)  
D –  † VINCENCIJA ŠAJHER - osmina  
L –   † ŠTEFAN PŠENIČNIK in KLEDROVI ter pri hiši pomrli  
O – † OŽBEJ SEKOLOVNIK – 1.obl.  

 

Ponedeljek 
    21.november 
Dar.Dev.Marije     

 
18.00 
18.30  

T e d e n   K a r i t a s  
Č – PO NAMENU    
D – † ŠTEFAN KRIŽNJAK – obl.                                          

 

Torek 
 22.november 
 Cecilija, muč. 

 
18.00 
18.30  

 
Č – † VAUKANOVI, BLAZNIKOVI, VRAVNIKOVI    
D – PO NAMENU za žive in rajne pevce PPŽD               

Sreda  
23.november 
 Klemen, pp. 

 
7.30 

17.00  

 
D – V ZAHVALO                                                       
L –  † ANICA MAVREL, BLAŽ ŠPILER in SOR.   

Četrtek  
24.november  

Vietn.muč.   

   
17.00
18.30  

  
L – † AMALIJA PRIMOŽIČ   
D – † BERTA PODERŽAN      

Petek  
 25.november 
Katarina, muč.       

9.00 
18.00
18.30 

Križ – † starši LIPOVNIK: IVAN in KATARINA    
Č – † KATARINA LENASI    
D – † MARIJA KRAJNIK    

Sobota  
19.november 

   

 18.00  
18.30 

Č – † ŠTEFAN, KATARINA, ANA SMOLINGER, IRENA STOPAR  
D – večerna nedeljska maša: V ZAHVALO ZA ROMANJE v Medžugorje  
                                                      in ZA ZDRAVJE    

  

PRVA 
ADVENTNA 
NEDELJA 
27.november 

 

 
 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

Nedelja Karitas – darovanje namenjeno delovanju Karitas 
Blagoslov adventnih vencev /nakup od Karitas Šentjanž in Dravograd/ 
ŠT – † BETKA KOTNIK – 2.obl. in JOŽE KOTNIK 
L –  † MAKS KUPNIK in PRAJZOVI pomrli  
ŠP – † LJUDMILA ŽVIKART – 30.dan 
D –  ZA ZDRAVJE in blagoslov mlade družine ob krstu  /krst/  
Č –   Andrejeva nedelja: † ŠTEFAN SKUTNIK   
O – † starši VAUKMAN   

 

DUHOVNA MISEL: Papež  Pij XII. Je uvedel praznik Kristusa kralja z 
namenom, da spomni kristjane na to, da je naš kralj samo Kristus in to križani in 
noben drug voditelj. Samo pred Kristusom se lahko kristjan priklanja in samo 
njemu lahko sledi in nikomur drugemu. 
 Današnji praznik nas postavlja pred vprašanja:  Kdo je naš kralj? Komu se 
v življenju klanjamo? Komu služimo?  
Ali je to Kristus križani, ki je za nas trpel in umrl?...          /Fr.Kraner/ 

  

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



Številka 47    20.november 2022 
 

      

V cerkvenem letu pri bogoslužju 

vedno znova podoživljamo skrivnosti 

našega odrešenja od pričakovanja 

Odrešenika do dopolnitve časov; 

zaključujemo pa ga s slovesnim 

praznikom Jezusa Kristusa, Kralja 

vesoljstva. V evangeliju se nam je 

Jezus predstavil kot križani. Potrebna 

je res globoka vera, da v tem 

prebičanem, izmučenem in ponižanem 

Jezusu spoznamo svojega kralja in ga 

priznamo za vladarja našega življenja. 

To je spoznal in priznal desni 

razbojnik. »Jezus, spomni se me, ko bo 

prideš v svoje kraljestvo!« je prosil. In 

Jezus mu je obljubil: »Resnično ti 

povem, še danes boš z  menoj v raju.« 

Ko je bil vpeljan praznik Kristusa 

Kralja, je bilo slišati mnoge ugovore: 

zemeljskih kraljev, ki so bili nekdaj 

mogočni vladarji, je zmeraj manj, tisti, 

kar ji je še, pa imajo bolj malo moči in 

veljave. Kako naj torej ljudje sploh 

razumejo vladarsko moč Kristusa 

kralja? Kristus, ki ga priznavamo za 

svojega kralja, je čisto drugačen od 

vladarjev tega sveta. »Čeprav je bil 

Božje narave,« piše o njem apostol 

Pavel, »je sam sebe izničil tako, da je 

prevzel naravo hlapca in je sam sebe 

izničil tako, da je prevzel naravo 

hlapca in je sam sebe ponižal tako, da 

je postal pokoren vse do smrti, in sicer 

smrti na križu.« Njegov edini vladarski 

prestol je tako križ, s katerega nam deli 

darove usmiljenja in odrešenja. Iz 

ljubezni do nas je prelil zadnjo kapljo 

krvi. Vsakega ljubi s čisto osebno 

ljubeznijo.  

Križani Kralj nas uči, kakšna mora biti 

naša medsebojna ljubezen, da bo odsev 

njegove kraljevske ljubezni: darujoča 

se, dobrohotna, usmiljena, 

odpuščajoča. Zaživimo jo v našem 

vsakdanu!  
  Po: S. Čuk, Misli srca 



 

Jezusova vladavina  

je nemoč … 

… nemoč njegove ljubezni, ki je ni mogel 

preprečiti niti križ. Pa vendar, kaj vse v 

2000 letih ni zraslo iz nje? Kolikim ljudem 

je bila in je opora, smisel in cilj njihovega 

življenja? Koliki želijo tej nemoči ljubezni 

služiti? In nemoč ljubezni je uničila moč 

smrti in povzdignila oblast življenja.  

. 

Kraljevina 

kristjana je 

kraljevina pod 

trnovo krono  

 

 

Smrt je življenje 

Posušeno deblo. Mrtvo. Lubje, ki je 

odstopilo od debla. Zajame me otožnost 

nad nujnostjo propadanja vsega živega v 

naravi.  

Odstopajoče lubje na deblu me vabi, da ga 

odstranim. Kar samo se mi ponuja, da ga 

odluščim, in pogledam za skrivnost 

mrtvosti. Vse je le videz. Pod lubjem me 

preseneti obilica življenja. Mnogo je sledi 

živega, ki mi pravijo, da odmrlo deblo še 

zdaleč ni brez življenja. 

Poleg mrgolenja najrazličnejših drobnih 

živalic, ki so tu našle življenjski prostor, 

na površju opazim tudi temno zelene liste 

bršljana, ki se s svojimi oprimki zajeda v 

to deblo in živi od njega.  

Vame stopa spoznanje, ki se mu pustim 

preplaviti kot odmevu, da je deblo sedaj, 

ko je »mrtvo«, bolj bogato z življenjem, 

kot je bilo pred tem. Odpovedalo se je sebi 

in zaživelo v še večjem bogastvu in 

pestrosti oblik.  

»Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne 

umre, ostane samo; če pa umre, obrodi 

veliko sadu« (Jn 12,24). Kako bogat je pod 

»lubjem« lahko šele človek, Božja 

podoba?! Kako mnogovrstno življenje se 

lahko budi v duši, ko telo hiti k 

nezadržnemu koncu zemeljskega 

življenja! 

Smrt ni konec! Smrt je nova možnost 

življenja! Ti, Gospod, si življenje mojega 

življenja in smrti (prim. Jn 14,6).  
M. Turnšek, GOVORI, GOSPOD 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Šel sem med polja in travnike, v gozd in na osamljeno 
planinsko senožet, da začutim med njimi tiho spokojnost 
jeseni. Od daleč opazujem njive. V poletnih dneh polne 
pridnih obdelovalcev, zdaj te velike rjave zaplate čakajo, 
da jih prekrije sneg in se pod njimi spočijejo za  pomlad. 
Še enkrat se z zahvalo za letošnji pridelek ozrem nanje. 
Pot me že pelje naprej prek travnikov, ki jih je poparila 
prva slana, in mimo stare hruške. Jesen ji je tako lepo 

obarvala liste, da enega za drugim pobiram s tal in 
občudujem vsakega posebej. Vse držim v roki: tiste 

rumene pa pisane in živordeče. Zares so nekaj 
posebnega, čudovita umetnost narave… 

  



 

SV.JEDRT V BUKOVSKI VASI 
Prvo nedeljo v novembru, 6.11.2022 

smo se k zahvalni nedelji zbrali v 

podružnični cerkvi Sv. Jedrt. Cerkvica 

ima zelo dolgo zgodovino in je ena 

najstarejših v dolini. Zato je Sv.Jedrt v 

naši okolici priljubljena svetnica, ki so 

jo predniki tega okolja izbrali za svojo 

zavetnico. Ta dan je svojo več kot 50 

letno ključarsko službo sklenil Franc 

Klančnik. Ob tej priliki mu je na 

pobudo faranov nadškof msgr.Alojzij 

Cvikl podelil posebno zahvalo in 

spominsko priznanje ob njegovi 

zaključeni službi cerkvenega ključarja. 

Po slovesni zahvali so se farani še 

zadržali v prijetnem klepetu ob 

dobrotah, ki so jih s seboj prinesli ob 

zahvali dobre-mu Bogu za vse, kar so 

to leto prejeli. HVALA tudi g.Francu 

Klančniku za vsa leta, ki jih je podaril 

cerkvici Sv.Jedrti. In čestitke! Pa 

zdravja! Iščemo novega ključarja. 

Ob pogrebu nekdanjega cerkvenega 
ključarja + FERDA ZAJC-a so 

darovali za svete maše:  
sin Karli z druž. – 3 maše, Jože in 

Katarina iz Kungote – 2 maši, Zofija 
Zajamšek, Paternuševi, Jože Vaukman, 

Kristl Hribernik, vnuka Rok in Neja, 
druž.Plantev, Jure z druž., družina 
Ošlovnik-p.d.Hribernikovi, Miran 

Ošlovnik z druž.; , Robert Hlade z druž., 
Franc Uršnik;  

Zbrani darovi pri maši: 157 €.  
 

Hvala vsem za svete maše in darove  
za obnovo oltarja. 

 

Ob pogrebu + VINCENCIJE ŠAJHER 
iz Vrat so darovali za svete maše:   

sestra Vika z druž.-2 maši, sestra Mojca, 
Bajdi-Micka – 2 maši, Ivanka Plazovnik z 
druž., Peter Rogina, Zofija Mager, Petra-
Kristi Verhnjak, Marjeta in Igor, Marjan 
Epšek, Tadej Matičko, Matičko Peter z 
druž., družina Šiler, družina Potočnik, 
vnuk Andrej z Jernejo, vnuk Vid, vnuk 
Primož z druž.;brat Fridl z druž., druž. 
Plazovnik, družina Žganec, družina 
Poderčnik, Vinko Rubhof z druž., molivci 
za duh.poklice, Gusti Verhnjak, Horijevi, 
Lahovčevi, Očko Jelka in Jože z druži, 
Karitas Dravograd,  

Zbrani darovi pri maši: 279  €.  
 

Hvala vsem za svete maše in darove  
za obnovo oltarja. 

 

Ob pogrebu + MARIJE VAUKMAN iz 
Podgrada so darovali za svete maše: 
Alojz in Lizika Špalir – 2 maši, hčerka 

Mojca Arbeiter, cerkveni pevci. 
 

Zbrani darovi pri maši: 33 €.  
 

Hvala vsem za maše in darove za obnovo oltarja.  
  

ADVENTNA DELAVNICA na Šempetru 
V soboto 26.11.bo ob 10.00 na Šempetru 
v župnišču potekala adventna delavnica 

izdelave adventnih vencev. S seboj 
prinesite kaj za dekoracijo in adventne 

sveče, za zelenje bo poskrbljeno. Vabljeni 
veroučenci z enim odraslim.   


