
 

MAŠNI NAMENI župnij PZD/od 29.septembra do 6.oktobra 2019 

26. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  

29.septem-
ber 

 Sveti 
nadangeli 
KVATRE  

8.00 
 

8.00 
9.30 

 
10.00 

 
11.00 
11.30 

ŠT – † PAVLA, MALČI in JULKA KRIŽAN   
        † STANKO KAŠMAN – obl. in ZA ZDRAVJE – r  
Č – † dragi rajni – (po namenu Rebeke)  
D – † MARIJA ŽLOF /krstna nedelja/ 
     † ALOJZIJA - 19.obl. in MIHAEL ŠKRATEK – 21. obl.  
ŠP – prenos sv.maše po radiu / † MILKA GRABOVAC – 15.obl. - r  
                                                    † ŠTRUCOVI - r 
L – † ANTON PEŠIČER – 10.obl. /krst Nejca/     
O – † JOHANA RAČNIK /krst Inje/     

  

 Ponedeljek 
30.september 
Hieronim, c.u.     

 
16.00 
18.30 

 
DSČ – ŽIVI in RAJNI FARANI     
D – † ŽIVI in RAJNI FARANI   

Torek 
1.oktober 
Terezija 
Deteta 

Jezusa,red. 

 
9.30 

17.00
18.00
18.30 

Začetek rožnovenske pobožnosti 
Mežica – rekolekcija dekanijskih duhovnikov 
Ema – PO NAMENU 
Č – † ADOLF FLIS – 7.obl. in MARIJA FLIS – 4.obl.  
D – ZA ZDRAVJE     

Sreda 
2.oktober 

Angeli varuhi  

7.30 
18.00 

D –  ZA ZDRAVJE OTROK   
Č – † FRANC STOPAJNIK – 43. obl.      

Četrtek 
3.oktober  

Prvi četrtek 

17.30 
 

18.00 

Križ: molitvena ura za duhovne poklice, nato maša 
          ZA DUHOVNE POKLICE ter SREČO, ZDRAVJE in BLAGOSLOV 
Č – † MARIJA MORI  

Petek 
4.oktober  
Frančišek 
Asiški,red.  
Prvi petek 

9.00 
17.00
17.00
18.00 
18.30 
19.00 

Križ – PO NAMENU v čast Srcu Jezusovemu 
ŠT – † VINCENC KOŠUTNIK – 2.obl. - r 
ŠP – † NEJC BREČKO - osmina 
Č – † FRANC KOSTANJEVEC  
D – † MATKO KAVTIČNIK 
L – † MIRAN MAK      /duhovne vaje za otroke oratorija na Homcu/ 

Sobota 
5.oktober   
Faustina 

Kowalska,red  
Prva sobota 

11.00
14.00
16.00 
17.00 

 
18.30 

L – † MIHAEL RIDL in MARIJA  /krst Ane/ 
Križ: romarska maša romarjev iz Labota 
ŠP – poroka z mašo: Uršej Bojan – Polajžar Sonja 
ŠT –  † IVAN MERC       /srečanje birmancev z molitvenimi botri po maši/ 
          † FRANC KAC . in SOR.  
D – večerna nedeljska maša: † starši BERTONCELJ        

27. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  
6.oktober  

 

  

8.00 
 

8.00 
9.30 
9.30 
9.30 

11.00 
11.30 

ŠT – † ANDRAŽ STRGAR  

        †  VIDA KONEČNIK – 4.obl. in ANTON 
Č – † KLAVČEVI   
D – zahvalna nedelja: † IVICA VOLIĆ        
Križ – ŽIVI in RAJNI FARANI 
ŠP – † MILKA VRHOVNIK /krst/ 
L – † starši, bratje in sestra BUDJA      
Urban – † MARIJA MORI  /Homec - Zaključna maša ob 12.00 na  
                                               oratorijskih duhovnih vajah 
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SVETI NADANGELI 
V življenju svete Cerkve imajo naddangeli 
posebno mesto. Spoznajmo njihova imena 
in poslanstvo: 

Mihael pomeni 'kdo kakor Bog?'. Že po 

imenu je Mihael postavljen v bojno nasprotje 
s prišepetavanjem kače–satana v raju, ki 
hoče prvega človeka zapeljati v odpad od 
Boga. Prvikrat ime Mihael navaja prerok 
Daniel, ki Mihaela označuje kot 'velikega 
kneza'. V Novi zavezi ga vidimo v prepiru s 
hudičem zaradi Mojzesovega trupla. V knjigi 
Razodetja pa Mihael nastopa kot voditelj 
angelov, ki v boju s satanom in njegovimi 
angeli dosežejo sijajno zmago. Na to se 
nanaša molitev k nadangelu Mihaelu kot 
zavetniku vesoljne Cerkve v boju zoper 
zalezovanje hudih duhov, ki se je od papeža 

Leona XIII. naprej molila po vsej katoliški 
Cerkvi po tihih mašah. Nadangela Mihaela 
najpogosteje upodabljajo z mečem in sulico 
kot borcem zoper zmaja – satana. 

Gabriel pomeni po hebrejskem deblu 

'božji mož' ali 'božji junak'. V Stari zavezi je 
omenjen le v Danielovi knjigi, v Novi zavezi 

pa Gabriel oznani rojstvo Janeza Krstnika in 
Jezusovo rojstvo. Najprej in najbolj pogosto 
so ga upodabljali v zvezi z Gospodovim 
oznanjenjem Mariji. Pri oznanilu rojstva 
Janeza Krstnika duhovniku Zahariju se angel 
predstavi: »Jaz sem Gabriel, ki stojim pred 
Bogom. Poslan sem, da spregovorim s teboj 
in ti sporočim to veselo novico.« Češčenje 
nadangela Gabriela se je uveljavilo po 10. 
stoletju, šele papež Benedikt XV. je njegov 
praznik leta 1921 raztegnil na vso Cerkev in 
določil, naj se povsod praznuje 24. marca, 
dan pred praznikom Marijinega oziroma 
Gospodovega oznanjenja. Pij XII. je leta 1952 
nadangela Gabriela razglasil za nebeškega 
zavetnika radia in vseh sredstev družbenega 
obveščanja. V ljudski vernosti pa so 
nadangela Gabriela kot svojega zavetnika že 
prej častili sli, poštni uradniki in raznašalci 
časopisov. 

Nadangel Rafael, čigar ime pomeni 'božje 

zdravilo' ali 'Bog je ozdravil', se omenja v 
svetopisemski Tobijevi knjigi. Ko pride v hišo 
pobožnega Tobija, se predstavi: »Jaz sem 
Rafael, eden izmed sedmih, ki stojimo pred 
Gospodom.« Spremljal je njegovega sina, 
mladega Tobija, na potovanju v daljno 
deželo, da je njegovo bodočo ženo Saro rešil 
mučenja hudobnega duha in da je po vrnitvi 
ozdravil starega Tobija. Zato velja nadangel 
Rafael v krščanskem izročilu za angela, ki 
pomaga človeku predvsem dosegati zdravje, 
pa tudi kot tistega, ki spremlja ljudi na 
potovanjih. Krščanska organizacija za pomoč 
izseljencem se imenuje Rafaelova družba. 
Nadangela Rafaela navadno slikajo kot 
popotnika s palico in bučko, včasih z ribo in 
kot spremljevalca mladega Tobija.  

   

   

 



 

 

Angeli na poti  
           

MESEC ROŽNEGA VENCA – 
V oktobru Cerkev vabi v Marijino šolo molitve. 
Po počitniških mesecih in napornem 
septembru, ki so pozornost našega srca morda 
potegnili nekoliko navzven, nas oktober vabi v 
notranjost, k obnovitvi rednega molitvenega 
življenja.  
Ker smo Jezusovi učenci, naj bi bili njegove 
verne podobe. Z molitvenim stanjem, ki je živ 
odnos z Gospodom, pa smo lahko luč ljudem 
okrog nas.  

Zato velja iskreno 
povabilo, da še 
posebej v tem 
mesecu v roke z 
veseljem vzamemo 
rožni venec, tako 
bomo postajali 
vedno bolj veseli, 
»svetli«, zvesti in 
nenazadnje zoreli 
za večnost! Pred 
mašami torej tudi v 

ostalih župnijah (v Dravogradu je redna molitve vsaki 

dan) poživite molitev rožnega venca pred 
sv.mašo. Hvala za molitev. Sodelujmo!!!  
 
   
 

 

 
 

Urban Cehner –  Črneče (28.9.) 
Nejc Pšeničnik – Libeliče (29.9.) 
Inja Očko – Ojstrica (29.9.) 

                    ČESTITAMO! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Nejc Brečko – Mariborska –Dravograd 
 

SPOMNIMO SE GA V MOLITVI! 
 

 
 

 
 
 

 
 

V tem tednu ni bilo poroke. 
 
 
 

 

 
 

 Danes bo nadškof Cvikl v Mariborski stolnici 
posvetil 6 stalnih diakonov za našo nadškofijo. 
Maša ob 15.00 uri v stolnici. Vabimo k molitvi za 
naše stalne diakone. Dva sta tudi iz Koroškega 
naddekanta. 

  Prireditev Zlata jesen ja tradicionalna 

vsakoletna prireditev Turističnega društva 

Dravograd v mesecu oktobru.  

Letos se bo odvijala  v nedeljo 6.10.2019 od 

10.30  ure dalje. Zaključek prireditve bo 

približno ob 15 uri. Vabljeni k sodelovanju. 

Turistično društvo bo sodelovalo tudi na 

praznovanju naše zahvalne nedelje. Želijo si  
sodelovanja naših turističnih kmetij, ki bi s 
svojo prisotnostjo, predstavitvijo svojih 
dobrot in storitev poudarili zares pestro 
ponudbo »jesenskih dobrot« pri stojnicah.   
V mislih imajo jesenske dobrote - krompir, 
ajda, jedi iz buč, jesenski plodovi, koruza, 
orehi…. in seveda tudi domače enostavne 
jedi. Domišljija dobrodošla! 

 Nadškofija Maribor in Aritours vabita 
na 7.tradicionalno slovensko-hrvaško 
srečanje v KRAŠIČ in ZAGREB. Romanje 
se dogaja 19.oktobra. Več imate na vabilu 
plakata. Cena 35 €. Zbiramo prijave. 

 

 
 Za duhovno rast 
 

 
 Oznanila 
 
 

  Poročili so se 
 

 
 Kristjani so postali 
 

 
 Umrli so 
 



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/ 
 

Slomškovo bralno priznanje 
Tudi letos vabimo veroučence, da berejo 
knjige za Slomškovo bralno priznanje 
(SBP). Vsak sodelujoči bralec naj bi 
prebral tri knjige. Želimo, da bi v 
seznamu našli knjige, ki vas bodo 
nagovorile, spodbudile k dobremu, vas 
povezale z bližnjimi in Bogom ter vam 
pokazale pot srečnega življenja. 
 

Knjiga je kramp, ki bi naj razbil ledeno morje 
v nas," je zapisal Franz Kafka.  
Katoličani vemo, da lahko tudi preko knjig in 
literatov spoznavamo Boga, poglabljamo 
svojo vero in bolj polno živimo. 
Včasih pa se srečujemo s čisto konkretnimi 
težavami, kot so, katero knjigo sploh 
prebrati, katera knjiga razodeva Boga, katera 
nas od njega morda oddaljuje, katera zgodba 
mi bo pomagala razumeti moje trenutno 
življenje ipd. V naši knjižnici imamo veliko 
knjig na izposojo. Pridite in berite, sploh v teh 
dnevih, ko so večeri daljši. 

 Sobotna srečanja verouka se bodo začela 
v oktobru. Prihodnjo nedeljo bo znan 
podrobnejši razpored dejavnosti. 
  

 Naročniki Družine in Ognjišča – vzemite 
svoj izvod, ki vas čaka na polici. Tudi Oznanilo 
Studenec vzemite, da ne ostaja. 
 

 NEKAJ POMEMBNIH TOČK iz 

ZAPISNIKA Seje Tajništva PZD: 

Seje pastoralnih svetov po župnijah 
bodo potekale po naslednjem razporedu: 
- Dravograd 28.10. ob 19.30,  
- Črneče 5.11. ob 19.30,  
- Libeliče 7.11. ob 19.30,  
- Ojstrica 10.11. (po nedeljski maši),  
- Šempeter  12.11. ob 19.30,  
- Šentjanž  19.11. ob 19.30 
 
 BIRMA V PRIHODNJEM LETU? 
Priprava na birmo je že nekaj let skupna 
za celotno zvezo, že nekaj časa 
razmišljamo tudi o skupni birmi. Izbrali 
smo župnije Dravograd, Šempeter in  
Križ, kjer se bodo kraji birm izmenjavali. 
V primeru, da bo manjše število 
birmancev, bo lahko  birma kakšno leto 
tudi v Libeličah 
Sklep: Naslednje leto bo birma ena, 
skupna za celotno PZ, tretjo soboto v 
mesecu  oktobru, 17.10. v Dravogradu ob 
10.uri.  
 

 Preteklo nedeljo ste pri mašah v 
župnijah  darovali:  

Dravograd: 89 € / Črneče: 52 €/  Šentjanž: 32 € 
Ojstrica: 21 € / Libeliče: 20 € / Šempeter: ? €/  
 

ŠALA za konec 
UŽIVANJE – Upokojenca se pogovarjata v 
parku: »A ti uživaš v penziji?« »Ne 
preveč. Bolijo me kosti, boli me hrbet, 
bolijo me noge, bolijo me roke … Kaj pa 
ti?« »Jaz pa, kot da sem se vnovič rodil.« 
»Kako to misliš?« »Nimam las, nimam 
zob, zjutraj sem se pa še polulal.« 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc.si
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