
 

MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 20.oktobra do 27. oktobra 2019 

29. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  
20.oktober  

Sveta birma  
Dravograd  

 
8.00 

 
8.00 
9.30 

10.00 
 
 

11.00 

Misijonska nedelja – pri mašah bo nabirka za misijone 
ŠT – † BRANKO KRIVEC – obl. in VIDA - r    
         † VIKTOR LEVOVNIK – 8.obl. in TEREZIJA ter MARINA   
Č – † FRANČIŠKA in MAKS KOTNIK    
ŠP – † KAREL in DANICA PROJE  
D –  Sveta birma: PO NAMENU BIRMANCEV 

                             † DUŠAN KLUG -4.obl. - r  
                             † ALOJZIJA -14.obl. in FILIP KUŠEJ ter pri hiši pomrli         
O – † EGIDIJ SREBNIK in POGAČEVI 

  

 Ponedeljek 
21.oktober 
Uršula, dev.      

 
16.00 
18.30 

 
DSČ – PO NAMENU         
D – † NEŽA in LOVRENC JAMNIK ter bratje in sestre      

Torek 
22.oktober 

Janez Pavel II, 
pp 

17.00 
18.00
18.30 

  
Č – PO NAMENU 
D – na čast Materi božji ZA ZDRAVJE    
                 

Sreda 
23.oktober  

Janez 
Kapistran,duh 

  
7.30 

16.00 

 
D – ZA ZDRAVJE  
L – † STANISLAV ROŽEJ               

Četrtek 
24.oktober  

Anton Marija 
Claret, red. 

 
18.00 
18.30 

 
Č – † ANDREJ GORINŠEK - osmina    
D – † FRANC REK     

Petek 
25.oktober 

  

18.00 
18.30 

Č – PO NAMENU    
D – † BERTL KRAUP, bratje in starši    

Sobota 
26. oktober   

  

11.00 
18.00
18.30 

Vič – krstno praznovanje: Julija   
Č – PO NAMENU 
D – večerna nedeljska maša: † JOŽEFA FERENČAK - osmina  

30. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  
27.oktober 
žegnanjska    

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
 

11.00 

ŠT – † MARIJA PLANTEV  
Č – PO NAMENU (iz župnije Ravne na Kor.)      
ŠP – † MILKA VRHOVNIK   
D – † MARIJA KLANČNIK /krstna nedelja/ 
L – † starši PREVOLČIČ in spomin na Nejca 
         ZA ZDRAVJE in DOBER NAMEN 
Magdalena: I.n.-  † MAKS RAMŠAK / II.n.- † IVAN KOBOLT   

NEDELJSKA DUHOVNA MISEL:  
Jezus je rekel svojim učencem, naj 

neprestano in vztrajno prosijo Boga. Kakor je 
bila prošnja uboge vdove uslišana, tako bo tudi 
Bog uslišal naše vztrajne in ponižne molitve. 
Mnogim ljudem današnjega časa se zdi naše 
početje nekaj nesmiselnega, nekaj nesodob-
nega. Po njihovem mnenju služba božja in 
molitev ne spadata v svet aktivizma, napredka 
in uspeha. 

Toda zgodi se prej ali slej, da človek kmalu 
pride do meja, kjer začuti svojo nemoč, kot na 
primer pri naravnih katastrofah, v katerih 
nedolžni ljudje izgubijo življenja, ali tudi 
takrat, ko se človek osebno sreča z boleznijo in 
smrtjo. 
V takšnih situacijah vsakdo znova spozna, kako 
je majhen in potreben pomoči od zgoraj. 
                                                                 (Fr.Kraner)  
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Zakrament svete birme 
Zakrament svete birme bi lahko 
imenovali »krščanska polnoletnost«. 
Zaključuje zakramente uvajanja v 
krščanstvo, kar pomeni, da je krščenec z 
zakramentom svete birme v polnosti 
vključen v lokalno župnijsko skupnost in 
da je pripravljen odgovorno živeti 
krščansko življenje. Ko otrok doseže neko 
telesno in čustveno zrelost, se zanj 
začenja novo obdobje življenja. Prihaja iz 
otroštva v odraslost in zato posebej 
potrebuje veliko milosti in blagoslova, da 
bo postal in ostal odgovoren in uspešen 
odrasel človek in kristjan. Ker se Bog 
zaveda človekove svobodne volje in s 
tem tudi šibkosti človeške narave, je 
postavil zakrament svete birme, ki 
pomeni dar Svetega Duha, ki dopolni 
krstno milost, da bi se otrok, ki je sedaj 
že mlad odrasel, mogel v življenju prav 
odločati in prav uporabljati vse, kar mu 

okrašena cerkev v Dravogradu                            

Bog podarja. Na vse to smo opozarjali 
tako starše, botre, kot mlade pripravnike 
na birmo. In dozorel je čas, ko so v 
soboto stopili pred birmovalca 
gen.vikarja MB nadškofije g. Janeza 
Lesniko. Pri Sv.Petru na Kronski gori je 
birmal 15 mladih iz župnij Šentjanž in 
Šempeter, pri Sv. Križu pa 6 iz župnij 
Črneč in Libeliče. Birma v Dravogradu pa 
je danes ob 10.00. Birmal bo nadškof 
Alojzij Cvikl.    
K zakramentu bo pristopilo 11 otrok iz 
Dravograda in 1 iz Ojstrice. 

  Birmanci iz Šentjanža in Šempetra 

 

Birmanci pri Sv. Križu (Črneče in Libeliče)   

   

   

 



 
 

 
          

enca sem!« 
  

Kdo je pravzaprav misijonar? 
Večkrat je slišati očitke, da je pravzaprav 

misijonarstvo vsiljevanje vere drugim 

narodom in ljudstev. Takšno razumevanje 

je napačno in se kaže v nepoznavanju 

misijonskega poslanstva in slabotne vere, 

celo nevere. Misijonar je poklican 

oznanjati evangelij Jezusa s svojo besedo 

in zgledom. Dolžan pa je spoštovati vest 

drugega. 

Zanimivo je, kako poslanstvo misijonarja 

podrobneje opisujejo pri Nacionalnem 

centru za informiranje in poklicno 

svetovanje na Zavodu za zaposlovanje. 

Tako lahko beremo: »Misijonar poleg 

duhovniškega dela skrbi tudi za 

izboljšanje življenjskih razmer prebivalcev 

krajev, v katere je poslan, da odhaja med 

ljudi ter jim s svojim delovanjem najprej 

pomaga, da se začnejo zavedati 

človeškega dostojanstva do sebe, soljudi, 

narave in družbe, da delo misijonarja 

zajema tako pastoralo kot socialno 

pomoč, da misijonarji gradijo cerkve, 

šole, dispanzerje, ceste in ostalo 

infrastrukturo ter se ob tem dejavno 

ukvarjajo z ozaveščanjem ljudi v šolah ali 

v zdravstvenih centrih. Skratka, storitev 

misijonarja je izboljšanje življenjskih 

pogojev v nerazvitih državah oziroma v 

tako imenovanem tretjem svetu ter 

ustanovitev nove krajevne Cerkve na 

področju, kjer deluje.«                                                         
                                                        Po: radio.ognjisce.si 

------------------------------------------------------ 

Papež Benedikt XVI., ko je bil na čelu 
svete Cerkve, je pred leti na misijonsko 
nedeljo zapisal posebno poslanico z 
naslovom: »Vse Cerkve za ves svet« 

 
To je misijonski klic, ki nas prav vse in 
vsakega obvezuje, da vsak na svoj 
način uresničimo Jezusovo naročilo: 
»Pojdite torej in naredite vse narode za 
moje učence (prim. Mt 28,19). To so 
zadnje besede, ki jih je Kristus izrekel 
na zemlji, a so postale prvo poslanstvo 
Cerkve, se pravi vseh nas. To pomeni: 
vsak kristjan mora biti na svoj način 
misijonar. Cerkev je po svoji naravi, 
svojem bistvu misijonarska. In vsak 
kristjan je misijonar, ali pa ni kristjan. 
Poklicani smo, da delamo, predvsem pa 
molimo za misijone. 

 
 Za duhovno rast 
 



MOČ MOLITVE 
Moči molitve se sodobni evropski človek 
premalo zaveda, saj  postaja vera te 
starodavne krščanske celine vedno bolj 
šibka. Evropski voditelji  pri spisu 
praeambule k evropski ustavi niso zmogli 
vanjo zapisati, da je Evropo zgradila 
judovsko-krščanska civilizacija.  
Ne glejmo samo nazaj, ozrimo se v naš 
čas in v našo bodočnost. Če jo bomo 
gradili brez Boga, se nam ne more pisati 
nič dobrega, saj v takih primerih vedno 
nad ljubeznijo in modrostjo prevlada 
napuh in sebičnost, kar dokazujejo vse 
vojne, še zlasti 1. in 2. svetovna vojna. 
Koliko milijonov nedolžnih žrtev sta bili 
ceni obeh vojn. Ne upamo si pomisliti, 
kaj bi se zgodilo, če bo prišlo do 3. 
svetovne vojne?! 

  
Zato naj nam bo mesec oktober, mesec 
molitve, opomin, da brez Boga svet ne 
more obstati. Brez molitve se 
oddaljujemo od Božje volje in s tem od 
časne in večne sreče. Prosim vas, dragi 
starši, še imate čas, da s svojim otrokom 
vsaki večer tja do začetka novembra 
najdete vsaj nekaj časa, ki ga boste 
posvetili skupni družinski molitvi. Vsaj 

desetko rožnega venca (vsak dan drugo), 
vsak večer zmolite. Le na ta način bodo 
vaši otroci ob molitvenem zgledu svojih 
staršev, mogli tudi sami rasti v sveti 
veri. Slomšek je tako rad spodbujal svoje 
duhovnike in starše, naj v vsaki družini 
molijo. Poslušajmo ga tudi mi, ki živimo v 
današnjem času! 
 

    
 

 

 
 

 V tem tednu ni bilo krsta. 
                              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DRAVOGRAD: Jožefa Ferenčak in Ida Skrbiš. 
ČRNEČE: Andrej Gorinšek 
 
 

V tem tednu v naših župnijah PZD ni bilo 
 

 

 

 
 

Zlato poroko sta obhajala Mira in Ivan Mlakar iz 
Dravograda. Čestitamo! 
 
 
 

 

 
 

  Hvala staršem, ki ste pomagali svojemu 
otroku doseči zakrament svete birme. Hvala 
vsem, ki ste se z njimi ukvarjali, da so rasli v 
spoznanju vere in Kristusove ljubezni.   
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ŠALA za konec: 

MAČKA – Janezka sprašujejo, če bi 

rad imel mucko. »Jaz bi jo že imel ampak 

mama ne mara mačk in je ne pusti v 

hišo.« »Kaj pa oče?« »O ja, njega pa 

mama spusti v hišo, ja.« 
 

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

 

 

 
 Oznanila 
 
 

  Poročili so se 
 

 
 Kristjani so postali 
 

 
 Umrli so 
 

mailto:igor.g@rkc.si

