
MAŠNI NAMENI  župnij  PZD/ od 25.oktobra do 1.novembra 2020 
  

30. 
NAVADNA 
NEDELJA  

 

25.oktober   
Žegnanjska 

nedelja    

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
  

Č – † HANI ROZMAN – 1.obl.           
ŠT – ni maše (možnost obhajila in blagoslova) 
ŠP – ni maše (možnost obhajila in blagoslova)  
D – PO NAMENU (možnost obhajila in blagoslova)               
L – † MARICA REBERNIK  
    
Letos maše pri cerkvi Sv.Magdalene ne bo!!!  

 

  Ponedeljek 
26.oktober     

18.00 
? 

Č – PO NAMENU    
D – PO NAMENU                           

Torek   
27.oktober  

 18.00 
? 

Č – PO NAMENU             
D – PO NAMENU             

Sreda   
28.oktober  

Simon in Juda 
Tadej, apostola   

 
? 

18.00 

 
D –  PO NAMENU   
Č– PO NAMENU           

Četrtek   
29.oktober    

 18.00 
 18.30 

Č – PO NAMENU               
D – † JOŽE KERBLER - 12.obl. in starši                             

Petek   
  30.oktober 

  

 9.00 
18.00

? 

Križ – PO NAMENU              
Č – † mama MARIJA in rajni EPŠEKOVI  
D – PO NAMENU                 

Sobota   
  31.oktober   

11.00 
18.30 

Č –  † mama PEPCA STOPAJNIK – 26.obl. in oče FRANC – 44.obl. 
D – † VINKO DOLINŠEK in SOR. 

  
VSI SVETI  
praznik  

 

1.november   
Dan spomina 

na rajne 

 
8.00 
8.00 

 
9.30 

10.00 
14.00 
 14.00 

(pri mašah možnost obhajila in blagoslova)  

Č – † INGA KOTNIK            
ŠT – † SUZANA ŠTUMF / † DANILO TRETJAK in ČUBEJEVI/ † DUŠAN 
ŽVIKART –obl.-r / †NAGLIČ VINKO in MARTIN KUTNIK -r  
ŠP – † VIKTOR in MIKA VRHOVNIK / †MARIJA KALIŠNIK in JAŽEVI - r   
L – † oče MIRAN ŠPEGU  
Č – ŽIVI IN RAJNI FARANI   
D – prenos maše po FB iz Dravograda: † IVANKA JAVORNIK   
Spletni koncert Živ spomin v mojem srcu ob 15.00 

          

Danes 25.oktobra je žegnanjska 

nedelja, ko se spominjamo posvetitve 

naših cerkva. To so sveti prostori, saj 

smo tu priče Jezusovemu darovanju pri 

sveti maši. Tu prejemamo Jezusa v sveti 

evharistiji. V cerkvi je podeljenih večina 

zakramentov. 

Zahvalimo se torej danes Bogu za naše 

cerkve v Pastoralni zvezi, katerih datuma 

posvetitve ne poznamo (skoraj vse, razen 

cerkev Sv.Križ je datum znan), pa tudi za 

vse cerkve sveta, kjer se lahko mi, 

njegovi učenci, vselej srečujemo z njim.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Cerkev 

Sv.Magdalene  
na Vratih 

 

Foto: Igor 
Glasenčnik 
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"Človeštvo je dobilo točno takšno 

bolezen, kot si jo je zaslužilo. 

-Naravo smo nehali ceniti in zato smo 

dobili tako bolezen, da začutimo, 

kako je naše bivanje v njej tako 

dragoceno. 

-Nehali smo delati za družino, zato 

nas je ta bolezen zaprla po domovih, 

da smo se ponovno naučili, kako 

funkcionirati kot družina. 

-Nehali smo ceniti stare in bolne in 

zato nas je ta bolezen spomnila, kako 

ranljivi so. 

-Nehali smo ceniti zdravnike in 

farmacevte, da smo ugotovili, kako 

nenadomestljivi so. 

-Nehali smo spoštovati učitelje in 

zato je ta bolezen zaprla naše šole, da 

bi starši lahko poučevali sami. 

-Mislili smo, da lahko kupimo vse, da 

smo lahko kjer koli in s komer koli si 

želimo in  zato imamo tovrstno 

bolezen, da spoznamo, da nismo 

vsemogočni. 

-Prosti čas smo preživljali v 

nakupovalnih središčih, zato jih 

je bolezen zaprla, da se zavemo, 

da si sreče ne moremo kupiti. 

-Veliko pozornosti smo 

posvetili svojemu videzu, zato 

nam je bolezen prekrila obraze, 

da smo spoznali, da naša lepota 

tam ne obstaja. 

-Mislili smo, da smo gospodarji 

tega planeta, zato smo dobili to 

bolezen, da bi nas lahko nekaj 

tako majhnega, kar ni mogoče 

niti videti, pokorilo in nam dalo 

nekaj ponižnosti. 
 

Ta bolezen nam je veliko 

vzela, hkrati pa nam daje 

priložnost, da se tako naučimo 

in razumemo, kaj je v 

življenju najbolj pomembno." 
                   

           ZAPIS NEZNANEGA AVTORJA  
Foto: Igor Glasenčnik 



Priporočila Slovenske 
škofovske konference za 
obhajanje praznika vseh svetih 
(1. november) in spomina vseh 
vernih rajnih (2. november) v 
času epidemije bolezni COVID-19 
1. Zaradi zdravstvenih razmer se na 
praznik vseh svetih in spomina vseh 
vernih rajnih opusti tradicionalno 
obiskovanje sorodnikov in prijateljev. 
Verniki naj zasebno ali s člani svoje 
družine (skupnega gospodinjstva) 
obiščejo samo grobove v domači župniji 
oz. znotraj svoje statistične regije in tam 
molijo za rajne. 
2. Duhovniki naj blagoslovijo vse grobove 
na pokopališču z enega samega mesta 
(pri pokopališki kapeli ali cerkvi, križu 
oziroma vežici ali ob vhodu), brez 
blagoslova posameznih grobov in brez 
navzočnosti vernikov. Blagoslov grobov 
naj spremlja zvonjenje zvonov župnijske 
cerkve in pokopaliških kapel. Tako bodo 
verniki po domovih z molitvijo lažje 
spremljali to sveto opravilo. 
3. Verniki naj med prazniki v domači 
župniji opravijo sveto spoved, prejmejo 
sveto obhajilo, darujejo za svete maše za 
pokojne, opravijo dobro delo in prejmejo 
odpustek. Kako prejmemo odpustek, je 
predstavljeno na spletni strani Katoliške 
cerkve v Sloveniji. Zaradi trenutnih 
razmer, ki so posledica pandemije 
COVID-19, je popolni odpustek za verne 
rajne podaljšan za ves mesec november. 
4. Namesto nakupov cvetja in sveč škofje 
vabijo vernike, da pri domačem 
duhovniku darujejo za svete maše (za 
svoje pokojne sorodnike, za zdravje v 

družini, za blagoslov pri delu, za srečen 
zakon, za uspeh v šoli, za starše, za 
prijatelje itd.). Župniki naj po spletu, e-
pošti in socialnih omrežjih župljane 
povabijo k darovanju za mašne intencije 
in za vzdrževanje župnije. 
5. Škofje vabijo, da se na večer pred 
praznikom vseh svetih (1. november) in 
spominom vseh vernih rajnih (2. 
november) ob 18.00 oglasijo zvonovi po 
vseh župnijskih cerkvah ter povabijo k 
družinski in osebni molitvi za rajne (npr. 
rožni venec). 
6. Župniki naj predlog družinske molitve 
za pokojne za oba večera objavijo na 
spletni strani svojih župnij. Predlog 
molitve bo objavljen tudi na spletni 
strani Katoliške cerkve v 
Sloveniji: https://katoliska-cerkev.si.  
7. Duhovniki, redovniki in redovnice ter 
verniki naj dosledno uresničujejo 
državna in cerkvena navodila za 
preprečevanje epidemije ter ohranitev 
svojega zdravja in zdravja bližnjih. 
  

Slovenska škofovska konferenca 

 

Spremljanje svetih maš preko 

spleta, radia in televizije 

 Foto: splet  
Škofje ordinariji do preklica podeljujejo 
slovenskim katoličanom spregled od 
dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti 
maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost 
od svetega bogoslužja z molitvijo, 

https://katoliska-cerkev.si/nauk-cerkve-o-odpustkih
https://katoliska-cerkev.si/nauk-cerkve-o-odpustkih
https://katoliska-cerkev.si/odlok-apostolske-penitenciarije-s-katerim-je-popolni-odpustek-podaljsala-na-ves-november
https://katoliska-cerkev.si/
https://katoliska-cerkev.si/img/news/2020/10-oct/56750d52d0ddde99763bd5f9512de1dacf91b85d.jpg


postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje 
besede, spremljanjem svete maše po 
radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom 
duhovnega obhajila. Pri domačem 
župniku naj zaprosijo za prejem svetega 
obhajila izven maše. 
Škofje poudarjajo stališče papeža 
Frančiška, ki je v svoji homiliji 17. aprila 
2020 opozoril, da vera preko medijev ni 
Cerkev. Ljudje, ki spremljajo sveto mašo 
preko spleta, so brez zakramentov in 
brez občestva. Sveti oče je izpostavil, da 
so ljudje sicer »povezani« preko 
digitalnih medijev, vendar niso Cerkev. 
To je Cerkev v težki situaciji, ki jo 
Gospod dovoli, toda ideal Cerkve je 
vedno z ljudstvom in zakramenti. Vedno.  
Škofje poudarjajo, da spremljanje 
prenosa svete maše po spletu ali drugem 
mediju ne pomeni občestvenega in 
zakramentalnega obhajanja svete 
evharistije. 

 

VABILO K OGLEDU 

SPLETNEGA KONCERTA   

Živ spomin v mojem srcu 

Kdaj? Na dan Vseh svetih ob 15.00 
Povezava na splet: 
https://www.facebook.com/groups/27492
9949358615 
  

Sodelujoči:  
Kristina Ravnjak (sopran, flavta), Aljaž 
Ravnjak (tenor, kitara) 
 

Program: (cca 45 min glas. programa): 
 

 Ko zvonovi zapojo 

 Vsaka pot konča se 

 Čas življenja 

 Odmev s Triglava – v spomin na 
bratranca NEJCA  

 Da te ni – v spomin BABICI TONČKI 

 K tebi želim, moj Bog – cerkvena 

 Ave Maria – Schubert – slovensko 
besedilo 

 A Love Story – samo kitarski 
instrumental 

 I'll never love again – za vse, ki so 
izgubili ljubezen svojega življenja 

 Moj dragi fant (Danny boy) – v 
spomin fantu, ki ga je povozil vlak 

 Pray – v spomin mlademu dekletu 
z možganskim tumorjem 

 Tears in Heaven (Aljaž) – za vse, ki 
so izgubili otroka 

 Dust in the wind – ZA VSE (ŠE) 
ŽIVE, da bi se zavedali, da je 
življenje kratko in le eno samo 

 Nekega jutra, ko se zdani (lahko 
zapojemo skupaj) 

_________________________________ 
DANES v nedeljo 25.10.ob 20.00 
vabljeni na prvo premiero slovenskega 
filma … od doma! 
S spremljevalnim programom in 
premiero filma ‘Tihi večeri’, ki govori o 
duhovniku in pisatelju Francu Ksaverju 
Mešku, želimo z ekipo Studia Siposh 
odgovoriti tudi na aktualne izzive, ki smo 
jim priča na področju ustvarjanja, 
umetnosti in srečevanja ter druženja ob 
njej. 
Z veseljem pričakujem dan, ko se bomo 
srečali na projekcijah in si v živo izmenjali 
vtise, do takrat pa bo vaša dnevna soba 
tudi naša dvorana. 
OGLEJTE SI PREMIERO NA 
WWW.KSAVER.SI 
ali pa si jo oglejte na YouTube. 
Več o filmu si lahko preberete na 
naslednji povezavi: Tihi večeri – prva 
premiera slovenskega filma od doma 
(Studio Siposh) – PRESS KIT 
  
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc.si    

  

https://www.facebook.com/groups/274929949358615
https://www.facebook.com/groups/274929949358615
http://www.ksaver.si/
http://www.ksaver.si/
https://youtu.be/nxz53b7UCWE
https://portal.pridi.com/wp-content/uploads/2020/10/Tihi-večeri-prva-premiera-slovenskega-filma-od-doma-Studio-Siposh-PRESS-KIT.pdf
https://portal.pridi.com/wp-content/uploads/2020/10/Tihi-večeri-prva-premiera-slovenskega-filma-od-doma-Studio-Siposh-PRESS-KIT.pdf
https://portal.pridi.com/wp-content/uploads/2020/10/Tihi-večeri-prva-premiera-slovenskega-filma-od-doma-Studio-Siposh-PRESS-KIT.pdf
mailto:igor.g@rkc.si

