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23.NEDELJA MED LETOM 

---------------------------------------------- 
SKUPAJ S SLOMŠKOM  

ČEZ ZLATI MOST 
Letošnja Slomškova nedelja 22.9.2019 nas 
spominja na več stvari: na 160 letnico 
prenosa sedeža lavantinske (mariborske) 
škofije iz Št. Andraža v Maribor, 
dvajsetletnico razglasitve Antona Martina 
Slomška za blaženega in posledično za 
posredne Slomškove zasluge za združitev 
Prekmurja z matično domovino. V vseh treh 
primerih je Bog pokazal posebno 
naklonjenost slovenskemu ljudstvu, ki ga je 
bl. Anton Martin Slomšek-predvsem na 
Štajerskem in Koroškem ter posledično tudi v 
Prekmurju tako močno povezal, da smo 
danes lahko samostojna država. Tudi 
Prekmurje ne bi moglo biti združeno v državi 
SHS (Jugoslaviji), če bi sploh obstajala, toliko 
manj država Slovenija. Zato vsakoletni 
spomin prenosa sedeža mariborske škofije 
spada k spominjanju velikega daru, ki ga je 
Bog podaril štajerskim, delno koroškim in 
posledično prekmurskim Slovencem na 
narodni in tudi cerkveni in verski ravni, saj je 
prav Slomšek s svojimi sodelavci že v Št. 
Andražu in v Mariboru uspel z Mohorjevo 
družbo, nedeljsko šolo in predvsem 
oznanjevanjem veselega oznanila v 
slovenskem jeziku, utrjeval katoliško 
krščanstvo in slovensko zavest med našim 
ljudstvom.  
Razglasitev prvega mariborskega škofa 
Antona Martina Slomška za blaženega je bil 
dar celemu slovenskemu narodu. Sv. Janez 
Pavel II. nam je z razglasitvijo Antona Martina 

Slomška za blaženega, zavest utrdil z najvišjo 
cerkveno avtoriteto, da so tudi med Slovenci 
živeli in živijo svetniki. Ob 100-letnici 
združitve Prekmurja z matičnim narodom, 
združitvijo prekmurskih Slovencev, ki so do 
takrat živeli pod ogrsko krono sv. Štefana, s 
Slovenci, ki so pripadali avstrijskemu 
cesarstvu, je bila prav tako velika milost, 
katere mozaik zaslug je sestavljen iz številnih 
kamenčkov, tako na narodni kot cerkveni 
ravni. Panonskim Slovencem, ki so jim v 9. 
stoletju oznanjali krščanstvo oznanjevalci iz 
Salzburga v nemškem jeziku je nato v drugi 
polovici 9. stoletja za sedanje prekmurske 
slovanske prednike, četudi samo za nekaj 
časa, Bog omogočil veliki čudež s knezom 
Kocljem in slovanskima blagovestnikoma sv. 
Cirilom in Metodom, da so takrat sodelovali 
pri mašnem bogoslužju v staroslovanskem 
jeziku. Bog je poslal prekmurskim katoliškim 
Slovencem izjemne duhovnike. Ti duhovniki 
so uspeli z oznanjevanjem pri bogoslužju in s 
tiskom tako učinkovito delovati, da je ob 
koncu prve svetovne vojne dozorelo 
spoznanje, da so prekmurski Slovenci, ki so 
bili skoraj tisoč let pod ogrsko krono sv. 
Štefana, postali tako enotni in so se združili z 
matično domovino, seveda s pomočjo 
slovenskih duhovnikov onstran Mure. Zdi se, 
da je Bog dajal prav župniji Beltinci take 
dušne pastirje, ki so pripravljali, čeprav se 
tega niso mogli zavedati, tisti veliki dan, ko se 
je 17. 8. 1919, zbralo okrog 20.000 vernikov k 
zahvalni sv. maši ob združitvi Prekmurja z 
matičnim narodom. Letošnje septembrske 
nedelje nas vabijo k zahvali za velike 
slovenske može, za samostojno državo, 
katere del je tudi naše Prekmurje.                            
                                            dr. Vinko Škafar OFMCap 
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Angeli na poti življenja 
Angeli na poti 
slehernika 
križem rok že 
ne držijo. 
Vedno so blizu 
človeka in mu 
ob strani stojijo. 
Vestno 
spolnjujejo vsa 

Božja naročila in vse, kar je dobro za ljudi, 
jemljejo neposredno z Božje dlani. 
Ker gledajo z druge – nebeške strani, 
poznajo tudi nam še prikrite stvari … 
Ljudje smo rojeni zato, da bi živeli večno, 
kar angeli dobro vedo. 
V nebeški gloriji so v brezštevilnih trumah 
zbrani, z angelskimi kori so obdani.  
Eni pa so tukaj blizu – ves čas med nami… 
 Po :p. Janez Šamperl Angeli na poti življenja 

   

Dobri Jezus, ponovno sedamo v šolske klopi 
in začenjamo novo poglavje našega življenja. 
Stoj nam ob strani v izzivih, ki nas bodo 
doleteli v tem letu, tvoja mati Marija pa naj 
nam bo v oporo, da bomo zmogli prestopiti 
tudi morebitne prepreke na naši poti do novih 
znanj. Daj nam moči, da bodo sošolci in 
sošolke, prijatelji in prijateljice v nas odkrivali 
tudi tvojo dobroto. Ponosni smo, da te 
poznamo in da nas spremljaš ti, ki živiš in 
kraljuješ vekomaj. Amen. 

 
 

 

 
 
 
 

Tinkara Potočnik – krščena pri Sv.Križu 
Max Verko – krščen pri Sv.Duhu/Ojstrica 

ČESTITAMO! 

 
 
 

 
 
 
 

Danica Proje – pokopana na Šempetru 
Marija Klančnik – Podgrad Dravograd 
Mirko Štaher – Robindvor Dravograd      
 

SPOMNIMO SE JIH V MOLITVI! 
 

 
 

 
 
 

 
 

Dravograd: Tomaž Sekolovnik in Janja roj. 
Tomaž 

Prosimo blagoslova za njun zakon! 
------------------------------------------------------------------- 

 Teden vzgoje od 1. do 8. septembra 
»Učitelj, ki svoje učence trinoško strahuje, je 
podoben toči, ki pobije mlado 
setev. Njegova setev ne obrodi dobrega sadu. 
Učitelj, ki svoje učence 
mehkuži in jim pušča vse po volji, je podoben 
mlačnemu jugu, posmodi 

drago cvetje, 
da ne da 

žlahtnega 
sadu.« ( bl. 
Anton Martin 
Slomšek) 

Društvo 
katoliških pedagogov Slovenije je v 
sodelovanju s Slovenskim katehetskim 
uradom pripravilo drugi Teden vzgoje, ki je bil 
letos posvečen tematiki "Svetost in vzgoja v 
digitalnem času". Vzgoja je pomembno 
poslanstvo staršev, učiteljev in vseh vrst 
vzgojiteljev. Vzgoja pomeni spremljanje 
razvoja osebnosti. Želimo si, da bi se otroci in 
mladostniki razvijali v zrele osebnosti. Da bi 
bila vzgoja čim bolj kakovostna in da bi vsi 

  Poročili so se 
 

 
 Za duhovno rast 
 

 
 Kristjani so postali 
 

  Umrli so 
 



vzgojitelji bili na pravi način ob svojih 
varovancih, Teden vzgoje posvečamo molitvi. 
Ta teden se je pričelo novo šolsko in 
katehetsko leto, zato smo prosili Božjega 
blagoslova na vse vzgojno delo.  
 
 
 

 

 
 

 Z veroukom bomo pričeli v ponedeljek 
16.septembra. Starši, ki ste 'zamudili' vpis 
v juniju lahko vpišete svojega otroka še 
jutri v ponedeljek, 9.septembra, v 
Dravogradu od 16.00 – 17.00 ure.  
 

Razpored verouka je bil staršem, ki ste 
prijavili otroka k verskim uram 
(verouku), poslan po e-pošti.  

Na Ojstrici bo verouk tudi letos potekal 
ob petkih in sicer po pouku. Prva – 
nižja skupina dve šolski uri skupaj, 
naslednji teden pa večja skupina dve 
šolski uri skupaj (enako kot pretekla leta).  

Starši – sledite našim oznanilom tudi na 
spletni strani, kjer objavljamo ne samo opise 
dogajanj po župnijah, pač pa tudi kakšna 
skupna sporočila in povabila glede verouka 
itd.. 

Preteklo prvo nedeljo v mesecu ste pri 
mašah v župnijah takole darovali:  

Sv.Duh (Ojstrica): 240 € (lepa nedelja) 

Dravograd: 184 € 

Šempeter: 54 € 

Šentjanž: 45 € 

Libeliče: 32 €  

Črneče: 31 €  

------------------------------------------------------
Ne boj se ciljati više. Ne boj se pustiti se 
voditi Svetemu Duhu. »Ni nekaj bolj 
žalostnega, kot je to, da nismo svetniki« 
(León Bloy). 

 POVABILO – 20. OBLETNICA NOVIH 

ZVONOV na Šempetru na Kronski gori 

26. septembra mineva 20 let od posvetitve 
novih zvonov, ki od takrat vabijo k molitvi in 
slovesnostim v cerkvi pri nas na Kronski gori. 
Ti isti zvonovi so najprej veličastno naznanili 
prihod svetega očeta papeža Janeza Pavla II. 
v Maribor, nato pa zapeli slavo škofu Slomšku 
ko je bil razglašen za blaženega.  

Vseh teh nepozabnih dogodkov se želimo 
spomniti v naši farni cerkvi na Kronski gori v 
povezavi s častitljivo 270. letnico posvetitve 
cerkve, v nedeljo 22.septembra, ko bomo 
praznovanje obeležili s slovesno sveto mašo 
ob 9.30. Po maši vabimo na prijetno druženje. 
''Čujte zvoniti,počivat zvoni!..zvoni, le zvoni  
nocoj, sladko počivat zapoj.'' (AM Slomšek) 

vabi pripravljalni odbor 

 V torek, 3.9.2019 smo imeli duhovniki naše 
dekanije svoje redno mesečno srečanje na 
Prevaljah. Pričeli smo s sveto mašo. Po maši pa 
smo na razgovoru smelo zastavili delo v novem 
pastoralnem letu, se pogovorili o težavah in radostih 
našega pastoralnega dela. 

 V soboto 14.9. vabi nadškofija Maribor in 
Center za duhovne poklice na molitveni dan 
za duhovne poklice na Ptujsko goro. 
Organiziran je avtobus. Več info dobite pri 
voditeljici Molitvene skupine v Dravogradu. 

12. oktobra načrtujemo srečanje mamic s 
svojimi hčerkami med 9 in 12 letom, z vašimi 
princeskami torej. Prosimo za čimprejšnje 
prijave, da lahko načrtovano izvedemo.      
Več info najdete na 

http://www.fertilitycare.si/cudovita-princesa/  
 

 
 
 
 
 
 

 
 Oznanila 
 
 

Izdajatelj: Pastoralna zveza Dravograd 
odgovarja župnik moderator Igor Glasenčnik 

Uradne ure so vsaki dan od 8.00 – 9.00  
v Dravogradu ali zvečer pred in po sveti 

maši./ e–mail: igor.g@rkc.si. 
www.jagnje.si 

http://www.fertilitycare.si/cudovita-princesa/
mailto:igor.g@rkc.si


MAŠNI NAMENI župnij PZD/od 8.septembra do 15.septembra 2019 

23. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  
8.septem-

ber  
Marijino 
rojstvo 

8.00 
8.00 
9.30  

 
9.30 

 
9.30 

11.00  
11.00  

ŠP – † MILKA VRHOVNIK 
Č – PO NAMENU ZA ZDRAVJE      
ŠT – † BOGDAN JEHART – 8.obl. /katehetska nedelja Šentjanž in Šempeter 
         † MATEJ TROP – 2.obl. - r    in blagoslov torb/ 
D – † ROMANA GRUBELNIK – 7.obl. in KUNČEVI    
      † JOŽICA KOGELNIK – 1.obl.        
Križ – † FRANC REK  
L – † IVICA in ANTON RING ter umrli pri hiši    
O – † ALOJZ PAJNIK, FRANC in JURIJ STOPAR     

  

 Ponedeljek 
9.september   

16.00 
18.30 

DSČ – † FRANC MORI (Under) 
D – † ANICA GOSNIK       

Torek 
10.september   

17.00
18.00
18.30 

Ema – PO NAMENU 
Č – † KOTNIKOVI  
D – † IRMA KAVTIČNIK  

Sreda 
11.september   

18.00
18.30 

Č – † IDA FERK – 10.obl. in starši FERK  
D – ZA ZDRAVJE in BLAGOSLOV 

Četrtek 
12.september  
Marijino ime   

17.00
18.00
18.30 
19.00 

ŠP – † DANICA PROJE - osmina       
Č – † VINKO RAPUC – 1.obl.     
D – V ZAHVALO ZA ZDRAVJE       
L – † MARIJA in IVANA KAUŠAK   

Petek 
13.september  
  Janez Zlatousti 

18.30 
19.00 

D – v čast Sv.Trojici in Mariji za ZDRAVJE   
Križ – prihod romarjev iz Ivnika (Eibiswalda) – od Lipana slovesna 
procesija z lučkami in molitvijo rožnega venca in kratkimi nagovori,  
nato dvojezična maša: † FRANC POROČNIK    
                                          † KATICA KOKOLJ        

Sobota 
14.september 

Povišanje 
sv.Križa   

9.30 
 

15.00
18.30 

Križ – † ANČKA ZABEL in SOR. 
               ŽIVI IN RAJNI FARANI (posebej dobrotniki cerkve Sv.Križa)        
L – V DOBER NAMEN (krst Neje) 
D – večerna nedeljska maša: †  MARIJA KLANČNIK - osmina     

24. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  

15.septem-
ber 

8.00 
8.00 
9.30 

 
9.30 

11.00 
11.00 

ŠT – † LJUDMILA BARTH 
Č – † KLANČNIKOVI            
ŠP – † ANDREJ FERARIČ in SOR. - r  
         † IVANA SEŠELJ – 5.obl. 
D – † starši KORDEŽ in sinovi  katehetska nedelja in blagoslov torb 
L – † JOHI KAJZER – 3.obl.     
O – † MOJCA KARNIČNIK – 1.obl. in IVAN      

 

Misel za konec: Že diši po jeseni in 

začenjamo novo katehetsko leto, 

Jezus pa nas kliče tudi k oltarni mizi. 

Želi biti naš prijatelj, zaupnik, naša 

moč. Tudi če pozabimo nanj, on nikoli 

ne pozabi na nas.  

 

 

V novem katehetskem letu nam hoče 

biti še posebej blizu. Potrudimo se, da 

ga bomo pri verouku z veseljem 

spoznavali, se v molitvi z njim 

pogovarjali in ga pri sveti maši redno 

prejemali v svoje srce.   


