
 

MAŠNI NAMENI župnij PZD/od 22.septembra do 29.septembra 2019 

25. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  

22.septem-
ber 

Slomškova 
nedelja 

 

8.00 
8.00 
9.30 

 
 
 

9.30 
11.00 
11.00 
16.00 

katehetska nedelja v Črnečah in Libeličah 

ŠT – † MARIJA PLANTEU   
Č – † MOZGANOVI     
ŠP – slovesna maša v spomin na 270 letnico posvetitve cerkve                 
 in 20 obletnico novih zvonov:  
      † KATJA JAVORNIK in SOR. (blagoslov kipa s kapelo)  
      † MAKSIMILIJAN  in KAREL PROJE ter JOŽICA in FRANC KOPRIVNIKAR 
D – † MARIJA JUNČAR – 1.obl.  
L – † VSI FARANI – rajni in živi (srečanje starejših in bolnikov)     
O – † ŠTEFANIJA MATIČKO   
Beltinci: Gornja Bistrica – nadškof. praznovanje SLOMŠKOVE NEDELJE     

  

 Ponedeljek 
23.september 

Pater Pij    

16.00 
18.30 

DSČ – † MARIJA BOŽIČ   
D – † MARJAN BAN – 4.obl.     

Torek 
24.september 

Bl.A.M. 
Slomšek 

17.00
18.00
18.30 

Ema – PO NAMENU 
Č – † JUSTA in ++ EPŠEKOVI 
D – † MIRKO HERMAN – 2.obl. in VOLŠAKOVI   

Sreda 
25.september  

7.30 
8.00 

D –  † JOŽE in ANGELA KOŠENINA   
Č – † FRANČIŠKA MIHEV    

Četrtek 
26.september 

Kozma in 
Damijan, m. 

 
17.00
18.00 

 
ŠT – † DRAGAN VINŠEK - osmina        
Č – † PEŽLOVI 

Petek 
27.september 

 Vincencij 
Pavelski, red.  

 
17.30  

 
Č – † DRAGO MATIČKO 
V Dravogradu: 25.jubilejni  KARITAS KONCERT ob 19.00 v dvorani ŠPIC 
D     

Sobota 
28.september    

10.00 
11.00
15.00
18.30 

Č – † rajni CEHNERJEVI /krst Urbana/  
L – † IVAN BRUMNIK – 30.obl. in rajni ŠTIFTARJEVI  
ŠT – srečanje starejših,maša + VIKTOR VRBAČ  
D – večerna nedeljska maša: † FRANC LAZNIK,  
                                                        DANILO in SILVO PREDOLNIK        

26. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  

29.septem-
ber 

  

8.00 
8.00 
9.30 

10.00 
 
 

11.00 
11.30 

ŠT – † PAVLA, MALČI in JULKA KRIŽAN - r  
Č – † dragi rajni – po namenu Rebeke  
D – † MARIJA ŽLOF /krstna nedelja/ 
ŠP – prenos sv.maše po radiu, maša zato ob 10.00 
        † MILKA GRABOVAC – 15.obl. - r  
       † ŠTRUCOVI - r 
L – † ANTON PEŠIČER – 10.obl. /krst Nejca/     
O – † JOHANA RAČNIK /krst Inje/     

Misli za konec:   
Tudi letošnji Karitas koncert nas vabi  

k poslušanju in prispevek, ki ga 
darujemo, pomaga mnogim družinam 

in posameznikom, ki potrebujejo paket 
osnovne hrane vsaki mesec. Hvala, če 

darujete.!!!  
 



  

Številka 38        22.september 2019 
 

Uvodnik Družine 
Teorija spola. Nenavadno ime. Zakaj bi 
potrebovali teorijo, če pa je spol eden od 
pojmov, ki ga otroci zlahka razumejo 
brez posebno zapletene razlage. Kaj šele 
teorije! A včasih nekaj, kar otroci 
razumejo, odrasli zapletemo. 
Kaj pa sploh pomeni teorija? Wikipedia 
nas pouči, da je to zamisel ali spoznanje 
o nekem pojavu, ki pa v nasprotju z 
odkritjem ali razodetjem ni dokončno ali 
je celo dvomljivo. Kot sopomenko v 
pogovornem jeziku pa spletna 
enciklopedija navaja tudi ugibanje. Je 
teorija spola torej ugibanje o spolu? 
Zakaj bi ugibali o nečem tako naravnem, 
kot je spol? In o čem sploh ugibamo? 
Morda o tem, kaj bi neka sprememba (v 
poimenovanju, načinu življenja ali celo 
sprememba spola) posamezniku 
prinesla? Morda (pre)malo o tem ugibajo 
in razmišljajo tudi nekateri ljudje, ki se 
odločijo za takšne posege? Tudi mi 
verjetno lahko samo ugibamo, zakaj 
tolikšen delež ljudi, ki rešitev zase vidi v 
spremembi spola, tudi po operaciji ne 
najde zadovoljstva oz. si celo želi 
»vrnitve« k biološkemu spolu. 
Kako pa naj se na to odzovemo kristjani? 
Je dovolj, da molimo, ali moramo 
družbeno delovati? In če se lotimo 
slednjega – kakšen naj bo ta naš 
»aktivizem«? Se lahko posmehujemo 

staršem, ki razmišljajo o nevtralni vzgoji 
otroka? Smo lahko privoščljivi človeku, ki 
se je pred leti odločil za operativno 
spremembo spola, zdaj pa to odločitev 
obžaluje? Ali nismo v tem primeru 
preveč podobni farizejem, ki so se 
zgražali nad Jezusom, ker se je družil z 
grešniki? Jezus namreč ni rekel: »Ljubi 
svojega bližnjega, če ima enake vrednote 
kot ti« ali: »Ljubi svojega bližnjega, če je 
kristjan.« Ne, naročil nam je, naj ljubimo 
svoje bližnje. Brez pogojev. 
Kljub ljubezni (ali prav zaradi nje) pa je 
prav, da zastavimo svojo besedo ter s 
svojim prizadevanjem in zgledom 
pokažemo, za kakšen odnos do spola 
smo trdno prepričani, da je dober. 

 

 

Angeli na poti  
           

ANTON MARTIN SLOMŠEK  
O MARIJI 

Bog je izbral 
Marijo za 
najvišjo čast. 
Ostala je 
devica in 
postala mati 
Najvišjega, 
Božjega Sina, 
Odrešenika 
sveta. Angel ji 
je prinesel 
veselo oznanilo. 
Imenoval jo je: 

 
 Za duhovno rast 
 

   

   

 



Blagoslovljena med ženami! S tem je bila 
povzdignjena nad ves ženski svet. Ta čast 
skromne device ni naredila domišljave. 
Vsak dober dar pride od Boga. Sebe 
imenuje Gospodova dekla. Besede 
ponižnosti so prve besede, ki so o Mariji 
zapisane v Svetem pismu, ko odgovori 
angelu: »Glej, dekla sem Gospodova, 
zgodi se mi po tvoji besedi«. Sveta 
ponižnost, iskrena skromnost, ti dvigneš 
človeka iz prahu visoko nad vse zvezde in 
narediš ljudi podobne angelom.  
Ko je Marija od angela izvedela, da je 
njena teta Elizabeta v visoki starosti 
postala srečna mati, je pohitela k njej v 
gore, da bi ji zaželela srečo in se z njo 
veselila. Elizabeta ponovno imenuje Marijo 
blagoslovljena med ženami. Tedaj je 
Marija pričela glasno hvaliti in slaviti Boga 
s tistim čudovitim hvalospevom, ki ga 
Cerkev vsak dan poje pri večernicah.  
To naj bo skrb vsake družinske matere, 
vsake krščanske gospodinje. Če je Bog 
blagoslovil tvojo družino in si postala 
srečna družinska mati, potem uči svoje 
otroke moliti in z Marijo slaviti Boga, bolj s 
svojim zgledom kot z besedami. Sveta 
Terezija je imela pobožno mater, ki je 
vstajala ponoči, da bi lahko v miru hvalila 
Boga. Ko je Terezija to opazila, je tudi 
ona hitro skočila iz postelje, pokleknila k 
materi, gledala svojo mater, ki je glasno 
molila, premikala svoje ustnice kot ona ter 
združila svoje čuteče otroško srce z 
materjo, ki je molila. Tako je postala 
Terezija velika učiteljica molitve in svetnica, 
ki jo časti ves krščanski svet. Blagor 
otrokom, ki jih mati uči moliti.  

 

Po: »31 govorov o Mariji« 

SLOMŠKOVA NEDELJA 2019 
Glavna slovesnost ob Slomškovi nedelji 
bo 22. septembra 2019  v Gornji Bistrici 
v Prekmurju, župnija Črenšovci. Tam je 
prva cerkev, ki je posvečena bl. škofu 
Antonu Martinu Slomšku. Najprej bo, ob 

15. uri,  molitvena ura, nato ob 16h 
somaševanje škofov in duhovnikov. 
   
 

 

 
 

Anže Zupanc –  Sv.Križ (21.9.) 
Mija Tuksar – Libeliče (21.9.)  

                    ČESTITAMO! 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Dragan Vinšek – Bukovska vas - Šentjanž 
SPOMNIMO SE GA V MOLITVI! 

 

 
 
 
 

 

 
 

Dravograd: David Rotovnik – Mateja Kotnik 
     Poroka v Dravogradu (Bukovje) – 21.9.2019 

Libeliče: Jure Viderman in Maja Žvikart –    
             poroka v Šentanelu 21.9.2019 

 

Prosimo blagoslova za njun zakon! 
 
 
 

 

 
 

Začelo se je novo pastoralno leto, 
posvečeno birmanski pastorali.   

 Z veroukom smo pričeli in ni bilo 
kakšnih posebnosti. Vse teče po 
ustaljenem redu. Na Ojstrici je verouk ob 
petkih in sicer 1.in 2.razred ob 12.00, višja 
skupina izmenjaje z manjšo skupino pa ob 
12.45 (vsakih 14 dni dve šolski uri).  

Starši – sledite našim oznanilom tudi na 
spletni strani, kjer objavljamo skupna 
sporočila in povabila glede verouka itd.. 

 

Preteklo nedeljo ste pri mašah v župnijah  
darovali:  

Dravograd: 110 € / Ojstrica: 48 € / Šempeter: 42 €/ 
Libeliče: 41 € / Črneče: 39  €/ Šentjanž::11 €/ 

 
 Oznanila 
 
 

  Poročili so se 
 

 
 Kristjani so postali 
 

 
 Umrli so 
 



Nedeljska sveta maša na Radiu 
ARS (Slovenija) in radiu OGNJIŠČE 
bo prihodnjo nedeljo 29.9.2019 s 
prenosom ob 10.00 uri iz župnije 
Šempeter na Kronski gori. Vabljeni 
k poslušanju! 
 

VABLJENI NA KARITAS 

KONCERT – v petek 27.9.2019 v 

dvorano ŠPIC D ob 19.00.  

Vstopnice po ceni 8 € lahko kupite v 

predprodaji pri članicah Karitas. Tudi 

letos se bodo Karitasi posameznih župnij 

v PZD (Družini župnij Dravograd) povezale v 

pripravi in izvedbi ter pogostitvi 

nastopajočih. Hvala za udeležbo in 

prispevek, ki ga za to namenjate. Letošnji 

koncert je že 25.po vrsti. Čestitke za 

vztrajnost. 
 

ČUDOVITA PRINCESA 

Pripravljamo delavnico Čudovita princeska, ki 
je namenjena srečanju mamic s svojimi 
hčerkami od 9-12 let. Delavnica bo izvedena 
12. oktobra  pod 9.-12 ure v Dravogradu. 
Doslej je prijavljenih 7 mam s hčerkami. Še 
sprejemamo prijave. Več info najdete na 
http://www.fertilitycare.si/cudovita-princesa/ 
 

 SLOVESNOST 20 obletnice posvetitve 
novih zvonov za župnijo Sv.Peter na 
Kronski gori 

Danes v nedeljo 22.septembra poteka na 
Kronski gori spominska slovesnost. Bilo je 
čudovito srečanje pred 20 leti in verjamemo, da 
je spomin še kako živ.  

Prvi zvonovi so zvonili v cerkvi Sv.Petra, 

ki je bila zgrajena med leti 1725 do 1750, 

že v drugi polovici 18. stoletja. Po požaru 

leta 1873 so dobili nove. Januarja leta 

1917 je vojaška uprava za vojaške 

namene odvzela dva zvonova. Veliki je 

tehtal 1600 kg. Vlit je bil v Dunajskem 

Novem Mestu leta 1874, prav tako mali 

zvon, ki je tehtal 530 kg. Leta 1924 so 

blagoslovili dva nova bronasta zvonova. 

Vse tri bronaste zvonove so leta 1943 

pobrali Nemci.  

Po vojni se je zvonilo z manjšimi 

zvonovi. Leta 1999 pa je prineslo 

veličasten dogodek, ko farani kupili kar 4 

nove zvonove. 19.9.1999 so najprej 

veličastno naznanili prihod svetega očeta 

Janeza Pavla II. v Maribor, nato pa zapeli 

slavo velikemu škofu, blaženemu Antonu 

Martinu Slomšku. Uglašeni so od 

največjega do najmanjšega v D, F, A in H 

tonu. 
 

ZVONJENJE 

Zvonjenje za kristjane predstavlja 
pomemben element verskega življenja, 
saj vabi k molitvi ali bogoslužju ter 
naznanja posebne dogodke; to je tudi 
izraz veselja, slavja in radosti. V 
slovenskem kulturnem okolju so zvonovi 
nepogrešljiv element, kar ponazarjajo 
številni običaji in ljudske šege, pregovori, 
pesmi in druga umetniška dela. Preko 
tisoč let cerkveni zvonovi sooblikujejo in 
zaznamujejo tako slovensko kot 
evropsko kulturno istovetnost, Slovenci 
pa imamo do zvonov posebno 
spoštovanje. To kaže tudi pritrkavanje, ki 
iz zvonov izvablja posebne melodije in je 
prisotno od 16. stoletja, dokumentirano 
pa od 19. stoletja dalje. Da je zvonjenje 
spremljalo človeka že dolgo časa se 
pokaže tudi v tem, da so različni pesniki 
zelo zgodaj opisovali zvonove in jih 
omenjali v svojih delih. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Glasilo izdaja PZD, odgovarjaIgor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc.si

 

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