
 

MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 6.oktobra do 13. oktobra 2019 

27. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  
6.oktober  

 

 Teden za 
življenje 

8.00 
 

8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.30 

ŠT – † ANDRAŽ STRGAR  

        †  VIDA KONEČNIK – 4.obl. in ANTON 
Č – † KLAVČEVI   
D – zahvalna nedelja: † IVICA VOLIĆ        
ŠP – † MILKA VRHOVNIK /krst/ 
L – † starši, bratje in sestra BUDJA      
Urban – namen iz Ojstrice: † MARIJA MORI  
         namena iz Mute:  † JAKOB SEKOLOVNIK 11.obl. in MARIJA – 30 obl.  
                                          † LUDVIK GERHOLD in starši 
/Homec - Zaključna maša ob 12.00 na oratorijskih duhovnih vajah 

  

 Ponedeljek 
7.oktober 

Rožnovenska 
Mati božja     

 
16.00 
18.30 

Z nedeljo začenjamo Teden za življenje – vabljeni k molitvi za življenje 
DSČ – † ANTON in ŠTEFKA MATIČKO ter starši KVASNIK       
D – † JOŽE LAMPRET in BREZOVNIKOVI    

Torek 
8.oktober 

 

17.00
18.00
18.30 

Ema – PO NAMENU 
Č – † DRAGO MATIČKO   
D – † FRANC ŠTAHER ml. in MIRKO ŠTAHER       

Sreda 
9.oktober   

 18.00 Križ – prva skupna seja ŽPS naše PZD: ŽIVI IN RAJNI FARANI  
          ter V ZAHVALO in DOBER NAMEN 

Četrtek 
10.oktober  

17.30 
18.00 

D – srečanje birmancev z molitvenimi botri, nato maša ZA ZDRAVJE   
Č – ZA ZDRAVJE 

Petek 
11.oktober  

 

17.00 
18.00 
18.30 

družinski verouk v Dravogradu 
Č – † MARIJA LESJAK in MARINA    
D – † ŠTEFKA ODER  

Sobota 
12.oktober   

  
 

9.00 
17.00 
18.30
19.00 

Sobotni verouk v Dravogradu in v Šentjanžu (glej razpored v oznanilih) 
ŠT –  † DRAGO VINŠEK – 30.dan  
D – večerna nedeljska maša: † DUŠAN PRAPERTNIK – 1.obl. 
L – † ZORA DROFENIK          

28. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  
13.oktober  

 

  

8.00 
 

8.00 
9.30 

 
9.30 

 
11.00 
11.00 

ŠP –  DRUGA ROŽA in PRVA ROŽA ROŽNEGA VENCA, po maši srečanje  
                   vseh članov Živega rožnega venca   
Č – † LEOPOLDINA HRIBERNIK  
D –  † JULIJANA POŠEK, VIDA, KLARA SMONKAR ter IVAN KLANČNIK,   
             LEKŠ ter MARJETA         
ŠT – † HELENA ŠTAHER – obl. in JOŽE   
        † PAVLA in JOŽE ŠKRABEC, stari starši ter JOŽE ŠTAHER   
L – † ANA DIRNTIŠ in pri hiši pomrli       
O – zahvalna nedelja: † starši in IVAN ter JOŽE KOTNIK  

 
Hvala za lepo izvedeno skupno molitveno 
uro za duhovne poklice, ki smo jo ta prvi 

četrtek imeli pri Križu. 40 se nas je zbralo in 
prosilo za veliko in eno samo prošnjo: podeli 

nam Gospod novih duhovnih poklicev.  
 
 

 
Po maši pa smo veselo pokramljali med seboj 
in voščili slavljencem, Sari (r.d.), Faniki, Cvetki 
ter seveda župniku Frančeku za njegov god. 

Hvala mežnarci Zofiji da nas je lepo povezala 
prijazno sprejela in pogostila. 

 
 



  

Številka 40        6.oktober 2019 
 

ROŽNOVENSKA NEDELJA 
Z molitvijo rožnega venca se 
pravzaprav pustimo voditi Mariji, ki je 
zgled vere, ko nam premišljevanje 
Kristusovih skrivnosti pomaga 
prevzeti evangelij in tako 
preoblikovati vse naše življenje.  
Po zgledu sv. Janeza Pavla II., ki 
nam je zapustil apostolsko pismo 
Rosarium Virginis Marie (Rožni venec 
Device Marije), vas še posebej v 
mesecu oktobru povabim k molitvi 
rožnega venca tako osebno kot v 
družini ali skupnosti, da tako vstopite 
v Marijino šolo, ki nas vodi h Kristusu, 
živemu središču naše vere. 

župnik Igor 

 
 

MOLITEV ZASE 

Gospod Jezus, te tvoje besede nam 

zvenijo trdo. 

Mi smo navajeni delati za plačo, za 

plačilo ali vsaj za besedo zahvale. 

Ti pa praviš, da nam ne pripada nič, 

da smo nekoristni služabniki. 

Ali nisi nekoliko prezahteven? 

Ali si mi, ki udejanjamo tvojo besedo, 

in to marsikdaj z mnogo truda, 

ne bi zaslužili vsaj nekaj priznanja, 

morda, kaj vem, kakšen majhen 

čudež? 

Kaj pa imamo sicer od tega, da smo 

dobri, 

ubogi v duhu, usmiljeni, pošteni, 

čistega srca, nenasilni? 

Kakšno korist imamo, če odpuščamo, 

če se borimo za pravičnost in mir? 

Gospod Jezus, kako težko nam je 

razumeti, da ti ničesar ne zahtevaš od 

nas zaradi sebe! 

Vse, kar nam zapoveduje tvoja 

beseda, je v naše dobro, za naše 

odrešenje, večno življenje. 

Le kaj bi si lahko še želeli? 

Gospod Jezus, imaš prav, smo 

nekoristni služabniki, saj vse, kar 

želiš, da naredimo, naredimo za sebe. 

 
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj 

 

 

   

   

 



 

Angeli na poti  
          

Človek lahko svojo trdnost, gotovost 

gradi na odnosu z Bogom in v odnosu   s 

sočlovekom… Človek ne more dati 

trdnosti  svojemu življenju, temveč v veri  

išče gotovost  svojega življenja v odnosu 

z Bogom.     Matjaž Celarc 
 

TEDEN ZA ŽIVLJENJE 

od 6.-13 oktobra 2019 

Hvala za moč upanja. 
Hvala za obljubo ljubezni sredi globoke 

noči. 

Hvala, ker se prav tema v nov dan odpira 

in ker me v jutru vedno pričakuješ. 

Hvala, ker mi v naporu soočanja dvomov 

tvoja beseda jasno spregovori. 

Hvala, ker me ogreje tvoj ogenj v hladu 

utrujenosti. 

Hvala, ker tvoja prisotnost zajame moje 

življenje, 

ko vate položim vsa neuspešna iskanja 

uresničenja svoje poklicanosti. 

Hvala, ker 

upaš zame na 

vsem vzponu 

moje poti, 

ko se po tebi 

použivajo v 

njem tudi 

stranpoti. 

Hvala, ker me 

samota s teboj 

notranje 

prenavlja, 

ker me tvoj 

dih vpenja v razpone večnosti. 

Hvala, ker moč upanja v srcu raste, 

ko dozorevam za ljubezen, ki prihaja in 

ne mine. 
 

Krščanska vera je več kot opcija 
za duhovni temelj sveta; njena osrednja 
formula se ne glasi: »Verujem nekaj«, 
temveč »Verujem vate«. Krščanska vera 
je srečanje s človekom Jezusom in 
doživlja v takšnem srečanju smisel sveta 
kot osebo ... Tako je vera najdenje 
nekega Ti, ki me nosi in v vsej 
neizpolnjenosti in zadnji neizpolnljivosti 
človeškega srečanja podarja obljubo 
neuničljive ljubezni, ki večnost ne le želi, 
temveč jo daje. Krščanska vera živi od 
tega, da ne obstaja zgolj objektivni 
smisel, temveč da me ta smisel pozna in 
ljubi, da se mu lahko zaupam s kretnjo 
otroka, ki ve, da so v Ti matere razrešena 
vsa njegova vprašanja.  

Tako je vera, zaupanje in 
ljubezen nazadnje eno. 

JOSEPH RATZINGER 

   
 

 

 
 

 Libeliče: Ana Ridl  
                    

                ČESTITAMO! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

V tem tednu v naših župnijah PZD ni bilo 
pogreba.  

 

 

 
 
 
 

 
 

Šempeter: Bojan Uršej in Sonja r. Polajžar  
Želimo veliko sreče in blagoslova! 

 
 
 
 

 

 
 

  V Dravogradu obhajamo danes ZAHVALNO 
NEDELJO. Sodelujejo člani Turističnega društva, ki 

 
 Za duhovno rast 
 

 
 Oznanila 
 
 

  Poročili so se 
 

 
 Kristjani so postali 
 

 
 Umrli so 
 



so pripravili posebno sliko iz dobrot, ki nam jih je 
dala naša zemlja. Hvaležni za vse, so tudi zapisali na 
tej podobi: HVALA TI GOSPOD.  

 
 V sredo 9.oktobra ob 18.00 – bo pri 
Sv.Križu srečanje vseh ŽPS pri Sv.Križu s sveto 
mašo v začetku. Po maši bo konstruktivna 
seja. 
 Četrtek 10.oktober ob 17.30 – srečanje 
birmancev z molitvenimi botri v Dravogradu 

V petek 11.oktobra nadaljujemo z družinskim 
veroukom, tokrat v Dravogradu. družinski 
verouk v Dravogradu 

  V soboto se začenja delavnica 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 8 mam s 
hčerkami. Še sprejemamo prijave. Več info 
najdete na http://www.fertilitycare.si/cudovita-

princesa/ Še vedno zbiramo prijave na email. 
jagnje@gmail.com  

 To soboto 12.oktobra pričenjamo s 
sobotnimi srečanji veroukarjev.  

Razpored            SOBOTNE SKUPINE ZA 
VEROUČENCE v Dravogradu. Od 3. do 
6. razreda od 9.00 do 11.00, za 
starejše od 10. do 12.00.  
V Šentjanžu za 3,4,5,6, razred od 

10.30 do 12.00. 

 Nedelja 13.oktober – srečanje vseh 
članov Živega rožnega venca v Šempetru 
po sveti maši. Mecec oktober je mesec 
rožnega venca, zato vsi posebej lepo 
vabljeni!!! 

   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. 
Nadškofija romanje zelo priporoča, saj je 
vsaj na duhovni ravni zelo potrebno 
sodelovanje s Hrvati. 

Slomškovo bralno priznanje 
– tudi za odrasle 
Prvič letos ste k sodelovanju vabljeni tudi 
odrasli. Pridružite se Slomškovi bralni 
znački in obogatite sebe in pomagajte, 
da knjiga zaživi v vas samih z novim 
žarom.  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. 
 

 Naročniki Družine in mesečnika Studenec – 
vzemite na polici oz.oltarju svoj izvod.         
Tudi sedanja številka je polna zanimivega 
branja iz dogajanj v naših župnijah. Sploh za 
tiste, ki nimate interneta, ker sicer tam najdete 
vse, kar tudi v glasilu Studenec.   

 Preteklo nedeljo na Kvatrno nedeljo ste 
pri mašah v župnijah  darovali:  

Dravograd: 150 € / Ojstrica: 60 €/ Šentjanž: 32 € 
Črneče: 30 €  / Libeliče: 20 € / Šempeter: ? €/  
 

ŠALA za konec 
KRAVA – Miha je narisal kravo. 
Vesel teče risbo pokazat mami. 
»Zakaj pa ima tvoja krava pet 
nog?« vpraša mama. – »Ja, saj ima 
tudi vsak avto rezervno kolo.« 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc.si
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